องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

คานา

ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔
ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ได้ตระหนักและเล็งเห็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องเร่งดาเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยการสร้าง
ระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภายในหน่วยงาน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้น เพื่อกาหนด
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดาเนินงานภายใต้ภารกิจ อานาจ หน้าที่ ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดในวิสัยทัศน์
การพัฒนาของตาบลผักขวง ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนา
ข้อมูลทั่วไป
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร
หลักการเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน

1
1
10
11
13
13
13

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

15

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

24

ส่วนที่ ๑
บทนำ
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 สภาพและข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป
ตาบลผักขวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาเภอทองแสนขัน ระยะห่างจากที่ว่า
การอาเภอทองแสนขัน ประมาณ 12 กิโลเมตร ทางด้านตอนเหนือ ตะวันออก และตะวันตกของตาบลมีพื้นที่
ปุาไม้ และภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนตอนกลางของตาบลจะเป็นพื้นที่สูงตามเชิงเขา พื้นที่ราบ และลาดเอียง
และพื้นที่ราบลุ่มเพียงบางส่วน สาหรับพื้นที่ลุ่มนี้ จะใช้ในการทานา
ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตาบลผาเลือด อาเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์
ตาบลบ่อทอง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตาบลน้าไคร้ อาเภอน้าปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์
ตาบลบ่อทอง,ตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลผั กขวง ได้รับการยกฐานะจากสภาตาบลเป็นองค์การบริห าร
ส่วนตาบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตั้งอยู่เลขที่ 119
หมู่ 4 ตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ 176 ตารางกิโลเมตร หรือ 110,000 ไร่
แบ่งการปกครองเป็น 16 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงเต็มทั้งหมู่บ้าน และมี
จานวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2560) ดังนี้
ที่

ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บ้านน้าหมีใหญ่
บ้านผักขวง
บ้านวังโปุง
บ้านวังโปุง
บ้านน้าหมีน้อย
บ้านร้องลึก
บ้านปางวุ้น
บ้านวังตะเคียน
บ้านโคกงาม
บ้านเขาสัก

ชาย
387
396
457
347
285
360
324
239
249
198

จานวนประชากร (คน)
หญิง
401
369
434
365
256
380
326
228
259
204

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

รวม
788
765
891
712
541
740
650
467
508
402

จานวน
ครัวเรือน
254
234
279
222
170
227
191
137
158
115
หน้า ๑

จานวนประชากร (คน)
ชาย

หญิง

รวม

จานวน
ครัวเรือน

บ้านน้าหมีใหม่เจริญ

220

212

432

153

12

บ้านบุ่งประชานิมิตร

155

149

304

92

13

บ้านใหญ่เจริญ

225

225

450

128

14

บ้านเนินทอง

166

157

323

108

15

บ้านโคกงาม

285

273

558

144

16

บ้านปางวุ้นพัฒนา

183

176

359

102

4,476

4,414

8,890

2,714

หมู่
ที่
11

ชื่อ

รวม

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
การประกอบอาชีพประชากรในตาบลผักขวง จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่
ได้แก่ การปลูกข้าว, ถั่วเหลือง, อ้อย, ยาสูบ, ข้าวโพด, มะม่วง, มะขาม ฯลฯ ซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ
และเป็นรายได้หลักของครอบครัว โดยเกษตรกรจะนาไปขายเอง หรือมีพ่อค้ามารับซื้อ แล้วนาไปจาหน่ายต่อ
ส่วนด้านการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้เพื่อจาหน่าย เพื่อการบริโภคและเลี้ยงไว้ใช้งาน
ได้แก่ โคเนื้อ กระบื อ สุกร เป็ด ไก่ ปลา เป็นต้ น โดยสั ตว์จาพวก โค กระบือ จะเลี้ยงไว้เพื่อการจาหน่าย
มากกว่าใช้แรงงาน เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้แรงงานจากเครื่องมือ เครื่องจักรในการทาไร่ทานา
มากกว่าการใช้แรงงานของสัตว์
แรงงาน
ประชากรในตาบลผักขวงจะใช้แรงงานในทาง
แรงงานภาคเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากสมาชิกภายในครอบครัว และแรงงาน
จากเพื่อนบ้าน ที่มารับจ้างทั้งภายในตาบล และภายนอกตาบล
แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม จะเป็นหลังจากเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวพืชเสร็จแล้ว ประชาชน
ก็จะไปรับจ้างหางานทา ส่วนใหญ่จะไปรับจ้างตามต่างจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ อาชีพที่ไปรับจ้า ง ส่วนใหญ่
ได้แก่ รับจ้างทางานในโรงงาน งานบริการ งานช่างฝีมือ งานก่อสร้าง เป็นต้น
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
 ธนาคาร
 ปั๊มน้ามัน และก๊าซ 8

แห่ง
แห่ง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

 โรงแรม
 โรงสี

9

แห่ง
แห่ง

หน้า ๒

สภาพทางสังคม
ด้านการศึกษา
ลาดับที่

ชื่อโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประเภท

ที่ตั้ง

1

โรงเรียนบ้านน้าหมีใหญ่

ระดับประถมศึกษา

หมู่ที่ 1

2

โรงเรียนบ้านผักขวง

ระดับประถมศึกษา

หมู่ที่ 2

3

โรงเรียนวังโปุงดารงวิทย์

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น

หมู่ที่ 3

4

โรงเรียนบ้านร้องลึก

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น

หมู่ที่ 6

5

โรงเรียนบ้านปางวุ้น

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น

หมู่ที่ 7

6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโปุง

เด็กเล็กก่อนประถมศึกษา

หมู่ที่ 3

7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกงาม

เด็กเล็กก่อนประถมศึกษา

หมู่ที่ 9

8

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางวุ้น

เด็กเล็กก่อนประถมศึกษา

หมู่ที่ 14

9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้าหมีใหม่เจริญ เด็กเล็กก่อนประถมศึกษา

หมู่ที่ 11

ด้านศาสนา
ลาดับที่
1

ประเภท
วัด

จานวน

ชื่อ

(แห่ง)
8

ที่ตั้ง

วัดสว่างคลองตรอน

หมู่ที่ 1

วัดผักขวง

หมู่ที่ 2

วัดวังโปุง

หมู่ที่ 3

วัดน้าหมีน้อย

หมู่ที่ 5

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๓

ลาดับที่

2

ประเภท

สานักสงฆ์

3

โบสถ์คริสต์

จานวน

ชื่อ

(แห่ง)

3

ที่ตั้ง

วัดร้องลึกศรีชุมภรณ์

หมู่ที่ 6

วัดวังตะเคียน

หมู่ที่ 8

วัดเขาสักสามัคคีธรรม

หมู่ที่ 10

วัดปางวุ้น

หมู่ที่ 14

สานักสงฆ์บ้านโคกงาม

4

หมู่ที่ 9

สานักสงฆ์บ้านน้าหมีใหม่เจริญ

หมู่ที่ 11

สานักสงฆ์สหบุญญาราม

หมู่ที่ 16

-

หมู่ที่ 2

-

หมู่ที่ 6

-

หมู่ที่ 11

-

หมู่ที่ 16

ด้านสาธารณสุข
ลาดับที่
1

2

ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล

สถานพยาบาลเอกชน

จานวน

ชื่อ

ที่ตั้ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
น้าหมีใหญ่

หมู่ที่ 1

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ผักขวง

หมู่ที่ 3

-

หมู่ที่ 1

-

หมู่ที่ 4

-

หมู่ที่ 6

(แห่ง)
2

3

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๔

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 สายตรวจตาบลผักขวง

1

แห่ง

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านน้าหมีใหญ่

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1214 (แสนขัน - วังผาชัน) เริ่มจากตาบลบ่อทอง ผ่านหมู่ที่ 1, 2
ตาบลบ่อทอง, ตาบลผักขวง หมู่ที่ 8 , 9 , 6 , 12, 4 , 3 , 2 , 11 และหมู่ที่ 1 ออกไปยังอาเภอน้า
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจะเชื่อมโยงกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1246
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047 (ปุาขนุน - วังผาชัน) เริ่มจากอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ผ่านตาบลน้า
พี้ ตาบลผักขวง หมู่ที่ 7 , 11 , และหมู่ที่ 1 ออกไปยังอาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
การโทรคมนาคม
-ตาบลผักขวงมีที่ทาการไปรษณีย์ 1 แห่ง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านวังโปุง

การไฟฟูา
-ตาบลผักขวงมีไฟฟูาครบทั้ง 16 หมู่บ้าน และมีไฟฟูารายทางสาธารณะยังไม่ครอบคลุม
ทั่วทั้งหมู่บ้าน
แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
การทาการเกษตรของตาบลผักขวง จะอาศัยน้าฝนเป็นสาคัญ นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้า
ธรรมชาติที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ได้แก่ คลองตรอนฝั่งขวา,คลองชลประทานฝั่งซ้าย, ห้วย
น้ามืด , ห้วยน้าหมี, ห้วยผักขวง, ฯลฯ รวมทั้ง บึง หนองน้า สระน้า และสถานที่ที่ทางราชการจั ดสร้างขึ้นเพื่อ
ประชาชน ใช้สอย เช่น อ่างเก็บน้าห้วยขุนลาด อ่างเก็บน้าปางวุ้น เป็นต้น ซึ่งแหล่งน้าเหล่านี้จะแห้ง หรือตื้น
เขินในฤดูแล้ง ปริมาณยังไม่เพียงพอต่อการทาการเกษตร
แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค - บริโภค
- แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
จากบ่อน้าตื้น บ่อบาดาล และประปาหมู่บ้าน

ประชาชนส่วนใหญ่ในตาบลผักขวง จะใช้น้าบาดาล

ข้อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ภายในตาบลผักขวงมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแร่ธาตุสาคัญ ได้แก่ แร่หินปูน ซึ่งพบมาก
บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านน้าหมีใหญ่ แร่หินปูน นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
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หน้า ๕

สถานที่ท่องเที่ยว
 ถ้าจัน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาจัน บ้านน้าหมีใหญ่ หมู่ที่ 1 มีลักษณะเป็นถ้า
หินปูน มีความสายงาม นอกจากนี้ราษฎรบ้านน้าหมีใหญ่ และหมู่บ้านใกล้เคียง ยังมีความเชื่อว่าเป็นถ้า
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะ มีการประกอบพิธี บวงสรวงเป็นประจาทุกปี
มวลชนจัดตั้ง
 ลูกเสือชาวบ้าน
4 รุ่น
 ไทยอาสาปูองกันชาติ
1 รุ่น
 กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 4 รุ่น
 กองกาลังประชาชนพิทักษ์ถิ่น
 สมัชชาหมู่บ้านต้านยาเสพติด
 อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 3 รุ่น
ข้อมูลบุคลากร
ฝุายบริหาร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายไสว
เกิดแก้ว
2 นายวชิระ
อยู่สา
3 นายประจวบ
แร่กุล
4 นายสังวน
แหยมไทย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

748
117
650
420
114
252

ตาแหน่ง

คน
คน
คน
คน
คุ้ม
คน

หมายเหตุ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง

ฝุายนิติบัญญัติ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ-สกุล
นายสนั่น
นายบัวลา
นายสมพิศ
นายใน
นางจุรี
นายสีว่า
นายนิพนธ์
นายมะโนด
นางวิภาภรณ์
ร.ต.ต.ชาญ
นายสายัณห์
นายบุญเรือน
นายสมชาย
นายหิง

ยาน้อย
อองดา
แง่มท้าว
อินแจ้
ปรางทอง
จันแตง
ยาปุาคาย
มีแก้ว
สุริยะเลิศ
ชูเช่น
ทองอินทร์
ขิงหอม
แปูนสวน
มาปัด

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 7
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หน้า ๖

ลาดับที่

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ-สกุล
นายมิตร
น้อยพา
นายสมหมาย นายศ
นายบุญไลย
อินยา
นางสาวลาดวน คามนตรี
นายแพร
กระสาบ
นายวน
วงศ์เที่ยง
นายเด่น
ขิงหอม
นายบุญธรรม กิริวงค์
นายวิชิต
อุวรรณ์
นายฮ๊อต
ทุมลา
นายสัญญา

นายผดุง
นายแหวน
นายเสวี่ยน
นายจาเนียร
นางแสงเดือน
จ.ส.อ.สุขสันต์

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 12
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 12
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 13
มงคลเสถียร สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 14
เผือกพัด
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 14
อินดวง
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 15
อินตาต่อ สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 15
เม่นเกิด
สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 16
แจ่มจารัส สมาชิกสภา อบต.ผักขวง หมู่ที่ 16
ทองคา
เลขานุการสภา อบต.ผักขวง

หมายเหตุ

ฝุายปกครองท้องที่
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-สกุล
นายสมหมาย
นายวัชรินทร์
นายสมศักดิ์
นายสมพร
นายอนุชา
นายสมศักดิ์
นายวิบูลย์
นายเสน่ห์
นายสารี
นายบุญสม
นายสามารถ
นายประสิทธิ์
นายอนงค์
นายสาเหร็ด
นายเยาว์
นายกัญญา

ยิ้มอ่า
ท้าวทอง
สอนเพ็ชร์
คาเทียน
ทองอินทร์
ยาปุาคาย
ดวงชาคา
เทพทองคา
ทองมา
ยังสนิท
มโนรส
กันปาน
พัดแก้ว
มูลตา
คาอาจ
เอี่ยมคุ้ย

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

กานันตาบลผักขวง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16
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หน้า ๗

ฝุายข้าราชการประจา และพนักงานจ้าง
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

สานักปลัด
จ.ส.อ.สุขสันต์
ทองคา

2

นางสาวจาเนียน

อินสา

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นางสาวบุญรัตน์
นางจงรัก
นายสิทธิชัย
นางสาวน้าเพชร
นางสาววรินดา
นายภาคภูมิ
นางสาวดวงฤดี
นางวัชรี
นางลาพันธ์
นางรวีวรรณ์
นางภวันตรี
นางสุดาพร
นางสาวนภา
นางสังวาลย์
นายพิเชษฐ์
นายทองดา
นายโอภาส
นางพรพรรณ
นายมณี
นางสมนึก
นายอุดม
นางสาวหยาดพิรุณ
นางนันทิกานต์
น.ส.นันทวรรณ์

ขลิบช้าง
พิมพ์เถื่อน
มาบวบ
สุขวิเศษ
นายศ
ภู่โต
เรืองเดช
ศิริเจริญ
เฉยกุล
ปานมงคล
โนตา
หมื่นแก้ว
พรมฤทธิ์
กุลวงค์
จันทร์ศิริโพธิ์
บุตทะสี
อินทร์นาง
มาบวบ
พรมฤทธิ์
ยาปุาคาย
ดีเพ็ง
อินจันดี
ธงสอง
มาปัด

27

หน่วยตรวจสอบภายใน
นางประภาศรี
สายเปลี่ยน

หมายเหตุ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง (นัก
บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบตั ิงาน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ดูแลเด็ก (อันดับครูผู้ช่วย)
พนักงานขับรถยนต์
คนตกแต่งสวน
ผช.จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
ยาม
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
นักการภารโรง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
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หน้า ๘

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

กองคลัง
28

นางนฤมล

ดู่ผัด

29
30
31
32

นางสาววารี
นางชนิดา
นางสาววิชุดา
นางสาวปาจิม

ดิษฐรัตน์
ปินะถา
ทองช้าง
วงค์แสนศรี

ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการ
คลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

กองช่าง
33

นายสราวุฒิ

ไสยาวัน

34
35
36
37

นายจรัส
นางสุพิชญา
นายธเนศ
นายนันทวุฒิ

ยะใหม่วงษ์
ยะใหม่วงษ์
ศิริกมลนันท์
ปรางทอง

ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง
ระดับต้น)
นายช่างโยธาชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
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หน้า ๙

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยง
ของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในองค์กร จาแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กร
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก อานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กร สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อให้ ต นเองได้รั บ สิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น งานโครงการของภาครั ฐ รู ปแบบของการผู ก ขาด ได้ แ ก่
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
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๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม“รายได้พิเศษ”ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่ อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง
3. หลักการเหตุผล
ปัจ จุบั นปั ญหาการทุจ ริตคอร์รัปชั่ นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบ
การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิ งลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริต
เป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
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ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทาได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนด ยุทธศาสตร์
การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหาร
จั ด การที่ มีค วามโปร่ งใส สร้ างค่า นิ ย ม วั ฒ นธรรมสุ จ ริต ให้ เกิ ดในสั งคมอย่ างยั่ง ยืน จึง ได้ ดาเนิ นการจัด ท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่ า นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจน อั น จะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง จึงได้จัดแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็น
มาตรการแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการปูองกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มี
ความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
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4. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลผักขวง
๒) เพือ่ ยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุาย
การเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. เปูาหมาย
๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติห น้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลผักขวง ที่เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
๕) องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
6. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมา
ภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
๒) องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูา
ระวังการทุจริต
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูา
ระวังการทุจริต
๕) องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ
ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้
ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

1.1 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่นและ
ฝุายประจาของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1.1.1 (1) โครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมา
ภิบาล
1.1.1 (2) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
1.1.1 (3) โครงการสมุด
ความดีพนักงานจ้าง
1.1.1 (4) โครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลผักขวง
1.1.2 (1) มาตรการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง
1.1.2 (2) มาตรการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ดา้ น
การต่อต้านการทุจริต
1.1.2 (3) โครงการ
เสริมสร้างความซื่อสัตย์
สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต
1.1.3 (1) กิจกรรมให้
ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง
1.1.3 (2) มาตรการ จัดทา
คู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

มิติที่ 1

ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000

(1) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะ
โลกร้อน ในพื้นที่ตาบล
ผักขวง
(2) โครงการส่งเสริม
20,000
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
ในชุมชน
(3) โครงการสร้างอาชีพ
10,000
สร้างรายได้ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (อบรม
ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีนเล็ก)
1.3 การสร้าง
(1) โครงการคุณธรรมสาน
20,000
จิตสานึกและความ สายใยครอบครัว
ตระหนักแก่เด็กและ (2) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน 20,000
เยาวชน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
ตาบลผักขวง (กิจกรรม“โต
ไปไม่โกง”)
3 มาตรการ 1 กิจกรรม
รวม
100,000
10 โครงการ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

100,000

100,000

หน้า ๑๖

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต

2.1 แสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร

(1) กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กา
รบริหารส่วนตาบลผักขวง

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.1 (1) มาตรการการ
สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ)
2.2.1 (2) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
องค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง”
2.2.2 (1) กิจกรรม
“ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง”
2.2.2 (2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
2.2.2 (3) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ
– จัดจ้าง
2.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ
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ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.2.3 (2) กิจกรรมการใช้
บัตรคิวในการติดต่อราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง
2.2.3 (3) มาตรการ
“ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน”
2.3 มาตรการการ 2.3.1 (1) กิจกรรมลด
ใช้ดุลยพินิจและใช้ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
อานาจหน้าที่ ให้
2.3.1 (2) โครงการลด
เป็นไปตามหลักการ ขั้นตอนและระยะเวลาการ
บริหารกิจการ
ปฏิบัติราชการ
บ้านเมืองที่ดี
2.3.2 (1) มาตรการ การ
มอบอานาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
2.3.2 (2) มาตรการ การ
ออกคาสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด อบต.
และหัวหน้าส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง
2.4 การเชิดชู
(1) กิจกรรมการมอบ
เกียรติแก่หน่วยงาน/ ประกาศเกียรติคุณแก่
บุคคลในการดาเนิน พนักงานส่วนตาบล
กิจการการประพฤติ พนักงานจ้างดีเด่น ผู้ทา
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
ประจักษ์
กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลผักขวง
2.5 มาตรการ
2.5.1 (1) มาตรการ
จัดการ ในกรณีได้
“จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ทราบหรือรับแจ้ง
ราชการ”
หรือตรวจสอบพบ 2.5.1 (2) กิจกรรม “การ
การทุจริต
จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน้า ๑๘

มิติ

ภารกิจตามมิติ

มิติที่ 2

รวม

ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.5.2 (1) กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่
ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลผักขวง
2.5.2 (2) มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”
2.5.3 (1) มาตรการ
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง”
2.5.3 (2) มาตรการ
“ดาเนินการเกีย่ วกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวงว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ”
9 มาตรการ 9 กิจกรรม
2 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๑๙

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวงได้ทุก
ขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

3.1.1 (1) มาตรการ
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.ผักขวง
ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
3.1.1 (2) กิจกรรม “อบรม
ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540”
3.1.2 (1) มาตรการ
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สาคัญและหลากหลาย”
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ อบต. และ
การรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง”
3.1.3 (1) มาตรการ “จัด
ให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
อบต.ผักขวง”
3.1.3 (2) โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์
3.2 การรับฟังความ 3.2.1 (1) การดาเนินงาน
คิดเห็น การรับและ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ตอบสนองเรื่อง
อบต.ผักขวง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 3.2.2 (1) มาตรการกาหนด
ของประชาชน
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน
3.2.3 (1) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน้า ๒๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ
3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
ผักขวง

มิติที่ 3

รวม

ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนา อบต.
ผักขวง
3.3.1 (2) โครงการ อบต.
10,000
10,000
10,000
10,000
ผักขวง พบประชาชน
ร่วมกับอาเภอยิ้มเค
ลื่อนที่
10,000
10,000
10,000
10,000
3.3.1 (3) โครงการ อบต.
ผักขวง พบประชาชน
3.3.1 (4) การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทาแผน
ชุมชน
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง
3.3.3 (1) มาตรการ
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง
7 มาตรการ 5 กิจกรรม
55,000
55,000
55,000
55,000
3 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๒๑

มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลผักขวง

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิ รือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
4.1.1 (1) โครงการจัดทา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี ประจาปี
งบประมาณ 2561 –
2564
4.1.1 (2) โครงการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน
4.2.1 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ
4.2.1 (2) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง
4.2.2 (1) กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
4.3.1 (1) โครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.1 (2) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร
4.3.2 (2) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

100,000

100,000

100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

หน้า ๒๒

มิติ

ภารกิจตามมิติ
4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

มิติที่ 4

รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
4.4.1 (1) มาตรการการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการปูองกันการทุจริต
4.4.2 (1) กิจกรรมการติด
ปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต
1 มาตรการ 8 กิจกรรม
3 โครงการ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000

2,000

2,000

2,000

122,000

122,000

122,000

122,000

หน้า ๒๓

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึก
ในการทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น
ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไก
การนาหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนา
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ
จึ ง นั บ เป็ น การส่ ง สั ญ ญาณเชิ ง บวกให้ เ ห็ น ว่ า ประเทศไทยมี พั ฒ นาการเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น แล้ ว
แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่ง
ประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ (Accountability) หลั กความมีป ระสิ ทธิ ภ าพ (Efficiency) และหลั กการมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเปูาหมาย
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง องค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง จึงจัดทาโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เปูาหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลผั ก ขวงมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งหลั ก
ธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม
2. ผู้บริหาร บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหาร บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหาร บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลผักขวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับ กระแสโลกาภิวัตน์ มีร ากฐานส าคัญจากการพัฒ นาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้ เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ
คณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2551 มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การเกี่ ย วกั บ
ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ย ธรรมในภาครัฐ ไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่ งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทาโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง มีคุณธรรมจริยธรรม
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึกร่วมใน
การเสริ มสร้างสั งคมแห่ งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๒๖

4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทาบุญถวาย
ทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
6.3 การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ดี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลผั ก ขวง เสริ มสร้ า งคุ ณธรรมจริ ย ธรรม
และธรรมาภิบาล
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทาอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงการทางานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่ง ผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความสาเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมี
ผู้ ร่ ว มงานอื่ น มาอ่ า นแล้ ว มี ก รณี ศึ ก ษาจากปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น คล้ า ยกั น ท าให้ ท ราบถึ ง วิ ธี ก ารแก้ ไ ข เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เห็นความสาคัญของการบันทึกประจาวันดังกล่าว จึงได้จัดทาสมุดความ
ดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้าง
ระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ
3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย
4. เปูาหมาย
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. ระยะเวลา
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจา
ทุกวันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์
6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจาปี
7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทาให้สามารถทราบผลการทางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
10.3 พนักงานจ้างทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
กาหนด
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 4
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลผักขวง
2. หลักการและเหตุผล
ตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุท ธศั กราช 2550 มาตรา 279 บัญญั ติใ ห้ มีป ระมวล
จริยธรรม เพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ แต่ละประเภท โดยให้ มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริ ยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ซึ่งหัว ใจสาคัญของการ
ทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง
การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคน
ที่ทางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจาใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี
และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ
องค์การบริห ารส่วนตาบลผักขวง จึงได้จัดทาโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน
ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมื องฝุายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝุาย
ประจา รวมถึงพนักงานจ้าง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็น การสร้ างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ที่ จ ะไม่ ก ระท าการขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ห รื อ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เปูาหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จานวน 72 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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6. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริ ยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือทากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
20,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ประชาชนผู้ มารั บบริการที่องค์การบริหารส่ว นตาบลผักขวงประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัดและต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ผลลัพธ์
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เกิดจิตสานึกที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง พ.ศ. 2557 โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ประกอบกับ ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
อุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 กาหนดให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ
อานวยความสะดวกและให้ บริ การแก่ประชาชนตามหลั กธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่ วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทา
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการ
ดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตาม
นัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง ควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลผักขวง” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อปูองกัน การแสวงหาประโยชน์โดยมิช อบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร
ข้าราชการทุกคนพึงยึ ดถือเป็ นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่ว ถึงและมี
ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนตาบลผักขวงจึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสานึก
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยคณะผู้ บ ริห าร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้ งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น
การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง เพื่อ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
คณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2551 มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การเกี่ ย วกั บ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความ
พอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่ง
กรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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การตัดสินใจที่จะกระทาหรือไม่กระทาการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการปูองกันการกระทาทุจริตในระบบ
ราชการด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต
และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
3. เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และ
พัฒ นาตนเองให้ มีจิ ต สาธารณะเกิ ดความส านึ ก ร่ ว มในการเสริ ม สร้ างสั ง คมแห่ ง คุ ณ ธรรมและสมานฉั น ท์
ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการ
กระทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
4. กลุม่ เปูาหมาย
คณะผู้ บ ริ ห าร พนั ก งานส่ ว นต าบล และพนั ก งานจ้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลผั ก ขวง
จานวน 72 คน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
6. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. วิธีการดาเนินงาน
7.1 บรรยายเรื่อง การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารและ
ฝุายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
8. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่ านี้ เ ป็ น การกระทาความผิ ดทางจริ ยธรรมของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ที่ต้ องค านึ งถึง ผลประโยชน์ส าธารณะ
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้ อิ ท ธิ พ ลตามอ านาจหน้ า ที่ ล ะความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส่ ว นตั ว โดยก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรู ปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารง
ตาแหน่ งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่ ว ยราชการ รัฐ วิ ส าหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุค คลผู้ มีอานาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้ ง นี้ ห มายรวมถึ ง ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดั ง นั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลผั ก ขวง จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ คว ามเข้ า ใจการปู อ งกั น
ผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่ ว นตาบลผั กขวง เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตาบลผักขวง
เพื่อให้ พนักงานทุกคนทางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความ
ประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
3.3 เพื่อ เสริ ม สร้ า งให้ ข้าราชการและเจ้า หน้า ที่ขององค์ การบริห ารส่ ว นตาบลผั กขวงมีจิต ส านึ ก
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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4. เปูาหมาย
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนั กงานส่ วนตาบลและพนั กงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สานักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น
และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้ เ ป็ น กลไกส าคั ญที่ จ ะปู อ งกั น การทุ จ ริ ต โดยเฉพาะการกระทาที่เ อื้อ ต่อการมีผ ลประโยชน์ทั บซ้ อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการจัดหาคู่มือ
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐาน
การปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. จัดทา (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. จัดทาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5. แจกจ่ายให้บุคลากร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ตาบลผักขวง
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ที่ทาให้ อุ ณหภูมิโ ลกสู งขึ้น หรื อที่เรี ย กว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่ งส่ งผลให้ เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมี หิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิว
ในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
ดัง นั้ น องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลผั ก ขวง จึ งได้ จัด ทาโครงการ “ปลู ก ต้ นไม้เ พื่ อเพิ่ มพื้ นที่ สี เขี ย ว
ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตาบลผักขวง” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้าง
เมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลผั ก ขวง จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการนี้ ขึ้ น มาเพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในพื้ น ที่ก สิ ก รรมของ
ประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงเพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้ง
เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อ ให้ ป ระชาชนตระหนั ก ในคุ ณ ค่า ของสิ่ ง แวดล้ อ ม และรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ อั นเป็ น
สาธารณะร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในตาบลผักขวง
3.3 เพื่อให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา พนั ก งานส่ ว นต าบล พนั ก งานจ้ า งและประชาชนในต าบลผั ก ขวงร่ ว มกั น
ปลูกต้นไม้ จานวน 50 ต้น
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
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6. วิธีดาเนินงาน
6.1 ประสานงานกับประชาชนในตาบลผักขวง เข้าร่วมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกต้นไม้
6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
6.4 ดาเนินการปลูกต้นไม้โดย ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและประชาชน
ในตาบลผักขวง
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.2 ทาให้เพิ่มพื้นที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
10.3 ทาให้ประชาชนมีจิตสานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความร่ม
รื่นในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในตาบลผักขวง
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทาลายปุาไม้ที่
ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจานวนลดน้อยลง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้
พยายามคิ ด ค้ น หาวิ ธี น านั ป การที่ จ ะเพิ่ ม ปริ ม าณปุ า ไม้ ข องประเทศไทยให้ ม ากขึ้ น อย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น
ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรี ยบง่ายและประหยัดในการดาเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลู กปุา 3 อย่าง
เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่”
หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทาที่อยู่อาศัยและจาหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและ
สมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์
ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด ได้ตระหนั กถึงหน้ าที่และความรับผิ ดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ น การรั กษาประโยชน์ ส าธารณะ สร้ างความสามัค คี และสร้ างกลุ่ มอาสาสมัครและพิทัก ษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จานวน
16 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครั ว รั้วกินได้
เป็นต้น
4.2 ดูแล อนุ รักษ์ ฟื้น ฟู สภาพแหล่ งน้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวงจานวน 16 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงโดย
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ผู้นาชุมชน ทั้ง 16 หมู่บ้าน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง และแหล่งน้า คู คลอง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
(กลุ่มรวมทุกชุมชน)
6.2 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กาจัดวัชพืชในแม่น้าคูคลอง ทา
ความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6.3 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000.- บาท
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เกิ ด กลุ่ ม อาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชนเพิ่ ม มากขึ้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง
(อบรมช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันเครื่องยนต์ต้นกาลังขนาดเล็กหรือเครื่องยนต์อเนกประสงค์ มีบทบาทและมีความสาคัญ
ต่อการเกษตรของประเทศมากขึ้น การนาเครื่องยนต์ต้นกาลังมาใช้ งานนั้น สามารถตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าวได้ เนื่องจากการใช้เครื่องยนต์ต้นกาลังมาทดแทนแรงงานคน จะทาให้ลดการใช้แรงงานคนลงได้
ลดต้นทุนในเรื่องของค่าจ้างแรงงาน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องยนต์ต้นกาลังของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้กัน
ไม่เต็มตามสมรรถนะของเครื่องที่มีอยู่ และยังขาดการดูแลและบารุงรักษา ทาให้อายุการใช้งานของเครื่องต้น
กาลังดังกล่าวสั้นลงมาก ในขณะที่ราคาเครื่องดังกล่าวค่อนข้างสูง อีกทั้งเกษตรกรไม่สามารถซ่อมบารุงรักษา
เองได้ ในการอบรมจะแนะนาวิธีการบารุงรักษาเชิงปูองกัน วิธีการตรวจเช็คความผิดปกติ และการซ่อมแซมเมื่อ
เกิดการชารุดเสียหาย ซึ่งน่าจะทาให้เกษตรกรสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นลงในการซ่อม
บารุงได้เป็นอันมาก
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ และมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย อาเภอทองแสนขัน ได้จัดทาโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์เล็กขึ้น เพื่อเป็น
การนาความรู้สู่ชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทางาน ความจาเป็นในการใช้
งาน การดูแลรักษา ซ่อมบารุงเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กเบนซินได้
3.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถตรวจเช็คซ่อมและบารุงรักษาเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้อง
และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานจริง
3.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้
ความเข้าใจ และทันต่อเทคโนโลยีของเครื่องยนต์
3.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา และประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
เยาวชนและประชาชนทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
6.2 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ เสียงตามสาย และติดประกาศตามหมู่บ้าน
6.4 ดาเนินการฝึกอบรมรวม
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทางาน ความจาเป็นในการใช้งาน
การดูแลรักษา ซ่อมบารุงเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กเบนซินได้
10.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถตรวจเช็คซ่อมและบารุงรักษาเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานจริง
10.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้ ความ
เข้าใจ และทันต่อเทคโนโลยีของเครื่องยนต์
10.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความสาเร็จ ทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงทาให้ปัญหาต่างๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่ง
เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบัน
ครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเด็กก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะ
ลดลง
ดังนั้ น องค์การบริ หารส่ว นตาบลผักขวงได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดทาโครงการคุณธรรม สาน
สายใยครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนสานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว
สังคมและประเทศชาติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อให้ ผู้ เ ข้า ร่ ว มโครงการมี บทบาทและมี โ อกาสฝึ กปฏิบั ติ ทากิจ กรรมร่ว มกัน อั นก่ อให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
3.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ครู คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
6.5 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
6.6 ดาเนินการตามโครงการ
6.7 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
3.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์
สามัคคีในหมู่คณะ
3.2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
3.5 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
3.6 ผู้เข้าร่วมโครงการได้สานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลผักขวง
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปัจ จุ บัน การทุจ ริ ตคอร์ รั ปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสั งคมอย่างรุนแรงและฝั งรากลึ ก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนา
ตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (5) ส่ งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6)
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒ นาคนไทยให้ เป็ นคนที่ส มบูรณ์ทั้งด้า นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคมและ
สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
มาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง พิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลผักขวง (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และ
เป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ
ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระทาใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม
4. เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตาบลผักขวง จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
7. งบประมาณดาเนินการ
20,000.- บาท
8. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่ มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติ ภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี
พ.ศ. 2564 ซึ่ง การที่ร ะดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยื นรั ฐ จะต้องให้ ความเป็น อิสระแก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นโดยยึดหลั กแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทา
บริ การสาธารณะ รวมทั้ง มีส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ นใจแก้ไขปัญหาในระดั บพื้นที่ ส่ ว นการกากั บดูแลองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหาที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้
ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีจ านวนมาก และมากกว่า คนท างานในหน่ว ยราชการอื่ น ๆ จึงมี โ อกาสหรื อความเป็ นไปได้ สู ง ที่
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๔๖

คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทาง
ที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการ
อื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่
เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงจึงต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวงบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
ด้วยการจัดทาแผนปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงที่บริหาร
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง มีความโปร่งใส สามารถปูองกัน
การทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนั ก งานส่ ว นต าบล และพนั ก งานจ้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลผั ก ขวง เป็ น บุ ค ลากรที่ มี
ความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์ก รจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางาน
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตราที่ 69/1 กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริห ารส่วน
ตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบ การประเมิน ผลการปฏิ บัติง าน และเปิ ดเผยข้อ มูล ข่ าวสาร ทั้งนี้ ให้ เป็น ไปตาม กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
3.2 เพื่ อ ให้ ก ารปฏิบั ติ ง านบุ ค ลากรมี รูป แบบ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
ให้มีประสิทธิภาพ ได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือน
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1
มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงไม่
น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรขอองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงมีความโปร่งใส สามารถปูองกัน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจ ารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการ การให้รางวัลเป็นแรงจูง ใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การใช้ ดุล พินิ จ ของผู้ บั งคั บ บั ญชาในการประเมิน ผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ ใต้ บังคับ บัญชา ประกอบกั บ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
คัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2545 ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงมีความ
โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลผักขวง โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงาน
ส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่ ว นตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้
โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่ว นตาบล
องค์การบริ หารส่ ว นตาบลผั กขวง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลผักขวงองค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการของพนั กงานส่ ว นต าบลองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลผั กขวงเสนอมา โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2545
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดีย วกัน และสอดคล้ องกับ การปฏิบั ติงานในระบบบัญชีคอมพิ ว เตอร์ข ององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจึง มี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี และด าเนิ น งานตามขั้ น ตอนของระเบี ย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการ
บริ ห ารราชการอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สู งสุ ดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 แล ะแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
4.1 ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จ าแนกวิ ธีก ารจั ด ซื้ อจั ดจ้ างและคิ ดเป็น ร้อ ยละของจ านวนโครงการและร้ อยละของจ านวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิ ด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลัก
เดณฑ์และวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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ดัง นั้ น เพื่อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลผั กขวงเป็ นไปอย่ า งโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิ ทธิภ าพและเกิ ดประโยชน์สู งสุ ดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึ งมี ความจาเป็นต้องจั ด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
ที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จานวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
ประชาสัมพันธ์
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง บริหารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้อ งการของประชาชน และให้ ป ระชาชนสามารถตรวจสอบได้ ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารบริ ห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี โดยดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service)
ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคาขอ
อนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล ติดตามความคืบหน้า และ
แจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มี
ระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน
ระบบการรับเงิน และกาหนดระยะเวลาดาเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลาดับ จัดสถานที่ สิ่งอานวย
ความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี ้ องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลผัก ขวง ยัง บริห ารจัด การบริก ารสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติร าชการของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่ งเสริ มกีฬา, ด้านการส่ งเสริมผู้ สู งอายุ, ด้ านการส่ งเสริม ผู ้ด้อ ยโอกาส, ด้า นงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทา สาธารณ
ภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้า การลดและคัด
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๕๖

แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกาเนิด การจัดการน้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัด เทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น,
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จั ด บริ ก ารสาธารณะ ตามนโยบายเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาล (การแก้ ไ ขปั ญ หาไฟปุา และหมอกควั น การ ก าจั ด
ผั ก ตบชวาและวั ช พื ช ในแหล่ ง น้ า การลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยตั้ ง แต่ แ หล่ ง ก าเนิ ด การจั ด การน้ าเสี ย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๕๗

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอานาจหน้ าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่
ต้องทาอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่า งๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อัน
เนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที
การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็ นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็น
ช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการ
และผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
โปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
ที่กาหนดให้ การบริ ห ารกิจ การบ้ า นเมื องที่ดี ได้ แก่ การบริ ห ารราชการเพื่อ บรรลุ เ ปูาหมายโดยก่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกิดความจาเป็น และประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลาดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสาหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้
มารับบริการ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
3.4 เพื่อเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทาการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทาการประพฤติมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๕๘

4. เปูาหมาย/ผลผลิต
การจัดทาบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งคณะทางานเพื่อกาหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กากับการให้บริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กาหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทาบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลาดับคิว
6.5 จัดทาแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6.6 สรุ ป ผลการให้ บ ริ การตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสั ปดาห์ /รายเดือน เพื่อนามา
ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง/ฝุาย ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มี ก ารใช้ บั ต รคิ ว ส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนตามล าดั บ ก่ อ นหลั ง ส าหรั บ หน่ ว ยงานที่
ให้บริการ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๕๙

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้
ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จึงได้ให้ความสาคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่
เลื อกปฏิบั ติในการให้ บ ริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนาแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยก
ด้าน เพศ ถิ่นกาหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึก ษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับ มาตรา 8 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กาหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จึงมีการ
นาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น
6.2 จั ดให้ มี ก ารแสดงขั้ น ตอนการปฏิบั ติง าน อัต ราค่ าบริ การ (ถ้า มี) และระยะเวลาที่ ใช้ ใ นการ
ดาเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
6.3 จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้าสาหรับผู้
พิการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด กองคลัง กองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๖๑

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงจึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางาน
หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตาบลผักขวง
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๖๒

6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง และพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว่ า เรื่ อ งใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบอานาจให้รององค์การบริหารส่วนตาบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ
6.4 มีร ะบบการรั บ ฟังข้ อร้ องเรีย นหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่ าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด กองคลัง กองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีป ระสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ดาเนิ น การดังกล่ าวเป็ น ไปตามกรอบรวมทั้ งทิศ ทางและแนวทางการบริห ารราชการดังกล่ าว จึงได้ มีการ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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ประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎีกาว่า ด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจ การบ้ านเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึ งเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการทางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ
ทั่ว ถึ งและแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้น ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลผั ก ขวงให้ กับ ประชาชนได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดาเนินงานได้
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
เวลาทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องใน
การจั ด ท าโครงการมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขวิ ธี ก าร ขั้ น ตอนหรื อ ระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้
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2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัด สินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น
ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข่ า ยของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การบริห ารราชการขององค์การบริห ารส่ว นตาบลผั กขวง ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เปูาหมาย
คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จั ดทาบั น ทึกเสนอเพื่อพิจ ารณาขออนุมั ติ อนุญาต สั่ งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้ บริห าร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริห าร ปลัดองค์การบริหารส่ว นตาบลผั กขวง หั วหน้าส่ว นราชการ
ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอานาจหน้ าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุาย
บริ หาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรื อมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่ งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหั วหน้า
หน่วยงานระดับสานัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ งของการกระทาการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญญัติ ส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่กาหนดให้ การปฏิบั ติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา
37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 วรรคห้า ที่กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา
60 วรรคหนึ่ง กาหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลควบคุมและรับผิ ดชอบในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล และลูกจ้างขององค์การ
บริ หารส่ว นตาบล มาตรา 60/1 วรรคหนึ่ง กาหนดให้ปลั ดองค์การบริห ารส่ วนตาบล เป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล รองจากนายกองค์การบริห ารส่วน
ตาบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และมี
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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อานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกาหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานองค์การบริห ารส่ วนตาบล จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอุตรดิตถ์
ดังนั้น เพื่อให้ การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ เป็ น การลดขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารประชาชนให้ ไ ด้ รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว เป็ น ธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่ อปู อ งกั น การผู ก ขาดอ านาจหน้ าที่ ใ นการใช้ ดุ ล ยพิ นิจ อั นอาจเป็ นเหตุแ ห่ งการทุ จ ริต และ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เปูาหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างดีเด่น ผู้ทา
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสาคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุ จริต และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน มีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทาความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตาบลผักขวง ผู้ที่ทา
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง อย่างสม่าเสมอ องค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง จึงจัดกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างดีเด่น
ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง โดยการมอบใบประกาศเกียรติ
คุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทาคุณประโยชน์ให้กับ องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ที่ควรได้รับการยก
ย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลผักขวง
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๖๙

6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างดีเด่น
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
6.3 จัดกิจกรรมมอบใบประกาศแก่บุคคลดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง
10.2 พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีใน
การประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนั กถึง ความรั บ ผิ ดชอบและการมีส่ ว นร่ว มในการต่อต้ านการทุจ ริตภายในองค์ กร ของผู้ บริห ารและ
เจ้ าหน้าที่ถึงแม้จ ะเป็ น สิ่ งที่ย ากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่ห น่ วยงานต้องสร้างให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
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ดังนั้น องค์การบริ หารส่วนตาบลผักขวง จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
ที่กาหนดดัช นีในการประเมิน การปฏิบัติราชการด้ว ยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติราชการด้ว ยความซื่อสัตย์ สุ จริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง”
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐ มนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบั ติร าชการ รวมทั้งมาตรา 45 กาหนดให้ ส่ว นราชการ จัดให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จึงได้จัดทาข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงกับปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง และหัวหน้าสานักปลัด/ผู้อานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2561-2564
3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ได้ทาข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสานัก/กอง เพื่อให้การดาเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
และรับ สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน และปลั ดองค์การบริหารส่ วนตาบลกับหัว หน้าหน่ว ยงานในสังกัด พร้อม
คณะทางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสานัก/กอง และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด
และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวั น ที่ 11
กุมภาพันธ์ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลั กฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัด เป็นต้น
- ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บ ข้อมูล เพื่อให้การดาเนิ นการเป็ นไปตามเปูาหมายที่กาหนด และการมีส่ วนร่ว มของผู้บริห ารของ
หน่วยงานในการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว
1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเปูาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กาหนด
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
6. การคานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน

ระดับคะแนนที่ได้รับ

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม

5

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก

4

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี

3

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้

2

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง

1
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลผั กขวง เนื่องจากเห็ น
ความสาคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสาคัญช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริ หารส่วน
ตาบลผักขวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก
(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อาเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงยังให้ความสาคัญกับการตรวจสอบภายใน
ด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
การให้ความร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไป
ยังสตง.แล้ว แต่สตง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน 45 วั น นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ ทราบผลการ วิ นิ จ ฉั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนินการทางวินัย ฝุายนิติ
การและดาเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เพื่อ
ความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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6. วิธีดาเนินการ
- ทุ ก ส านั ก /กอง ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยตรวจสอบที่ ไ ด้ ด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ เ พื่ อ การ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
10.2 องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงมีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิ สระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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4. เปูาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
2.5.3 ด าเนินการให้มีเ จ้ า หน้า ที่ที่รั บผิดชอบดาเนิน การให้เ ป็น ไปตามกฎหมาย กรณี มีเ รื่ อ งร้ องเรี ยน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงขึ้น
เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๗๖

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวงให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวงตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่น ดิน ที่มีธ รรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง จึงได้จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงว่าปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และ
การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานส่วนตาบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และ
ตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
4. เปูาหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตาบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 ด าเนิ น การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นว่ า มี มู ล และเข้ า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
6.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงจึง
ได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง สานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชน
จะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลผั กขวง (ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหาร
ส่วนตาบลผักขวง)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิ บาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทางานที่
จาเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรื อข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ว ยราชการ หน่ว ยงานของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือราชการส่ วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการทางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงมีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึงได้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทางานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
30,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข้ อ บั ง คั บ ที่ ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบั ญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงจึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
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- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
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6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้ รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส าคั ญ ของทางราชการ ประชาชนมี โ อกาสได้ ต รวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบั ญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงจึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคั ญ ๆ ของหน่ ว ยงานผ่ า นทางช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารครอบคลุ ม ทุ ก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศั พ ท์ เ ฉพาะ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ทางสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งๆ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่ว นตาบลผักขวง จานวนไม่น้อยกว่า 6
ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสี ย งตามสาย/วิท ยุ ชุม ชน/หอกระจายข่ าว/รถกระจายเสี ย ง/หน่ว ยประชาสั มพั น ธ์
เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บ บอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพสู ง การนาเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดาเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็น ความเกี่ยวโยงกันของกิจ กรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสั มพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล จึงจาเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละ
ขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสาคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่าน
ทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์ การบริหารส่ วนตาบล สื่อมวลชนและ
ประชาชน
4. เปูาหมาย
เพื่อผลิ ตสื่ อประชาสั มพัน ธ์เ ผยแพร่ ภ ารกิ จขององค์การบริห ารส่ ว นต าบลผั ก ขวงให้ แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง
4.1 จัดทาวารสารรายงานประจาปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
4.2 จัดทาวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร
4.3 จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบล และคู่มือการให้บริการประชาชน
4.4 จัดทา Presentation นาเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบล
4.5 จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
4.6 ปูายประชาสัมพันธ์
4.7 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว๊บไซต์ อบต.ผักขวง
4.8 เสียงตามสาย
4.9 อื่นๆ
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5. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดาเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทาการร่วมนาเสนอร่างรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงเป็นตัวชี้วัด โดยกาหนด
ตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงและมีความพึง
พอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้ มีก ารบริ การประชาชนในด้ านต่ างๆ ที่อ ยู่ใ นอ านาจหน้า ที่ด้ ว ยความรวดเร็ ว มีป ระสิ ทธิ ภ าพ และเกิ ด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลผัก ขวงจึง มีก ารจัด ตั้ง ศูน ย์รับ เรื่อ งราว
ร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้ องเรี ยน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชนใน
พื้นที่
4. เปูาหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็น
และเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 055-825 043 ทางโทรสารหมายเลข 055-825-043 ต่อ 111
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่ าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้ มีก ารบริ การประชาชนในด้ านต่ างๆ ที่อ ยู่ใ นอ านาจหน้า ที่ด้ ว ยความรวดเร็ ว มีป ระสิ ทธิ ภ าพ และเกิ ด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
การแสดงความคิดเห็ นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
มีช่องทางและกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้ รั บ ทราบขั้น ตอน กระบวนการ และแสดงความคิ ดเห็ น ผ่ านช่อ งทางในการรั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียน
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง
ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3.3 เพื่อ ให้ ผู้ ร้ องได้รั บ ทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรีย นร้องทุก ข์และส่ ง เสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เปูาหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
9. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล มี อ งค์ ก รในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง โดยสานักปลัด จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
และแผนพัฒ นาสี่ ปี องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลผั กขวงให้ ส อดคล้ องกับประเด็นหลั กการพัฒ นาที่ประชาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงกาหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จานวน 8 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงบางตาแหน่งในปัจจุบัน
จะครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กาหนด ในวันที่ 30 กันยายน 2560 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลผักขวง จึงต้องดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหน่งดังกล่าวมาดารงตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง ภายใน
30 ธันวาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กาหนด
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวงและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวงความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.ผักขวง พบประชาชน ร่วมกับอาเภอยิ้มเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริห ารส่วนตาบลผักขวง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการ
บริหารจัดการพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 โดยมีหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบ จานวนทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ห่าง
จากที่ทาการขององค์การบริห ารส่วนตาบลผักขวง แตกต่างกันไปตามที่ตั้งทาให้ประชาชนในบางหมู่บ้านไม่
สะดวกในการติดต่อประสานงานในด้านต่าง ๆ กับองค์การบริห ารส่ว นตาบลผักขวงและกับ ส่วนราชการต่าง
ๆ ภายในอาเภอทองแสนขัน
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน เล็งเห็นถึงความไม่สะดวกต่าง ๆ ของประชาชนใน
การติดต่อประสานงานกับ ทั้งองค์การบริห ารส่ว นตาบลผักขวงและส่ว นราชการต่าง ๆ ภายในอาเภอทอง
แสนขันและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึง ได้จัด ทาโครงการ อบต.ผัก ขวง พบประชาชน ร่ว มกับ อาเภอยิ้ม
เคลื่อ นที่ โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการกับส่วนราชการใน
อาเภอทองแสนขัน เพื่อให้ ประชาชนในตาบลผัก ขวงได้รับ ทราบข้อมูล ข่าวสารต่า ง ๆ ของทั้ง จากจังหวัด
อุต รดิต ถ์แ ละภายในอาเภอทองแสนขัน เพื่อให้ป ระชาชนได้ รั บ การบริ ก ารจากส่ ว นราชการต่ า ง ๆ
รวมถึ ง การรั บ ฟั ง ปั ญ หา ข้ อ คิ ด เห็ น และความต้ อ งการของประชาชนในตาบลผักขวง เพื่อนามาปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในโอกาสต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการกับส่วนราชการในอาเภอทองแสนขัน
และองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการและการปฏิบัติงานในรอบเดือนของส่ว น
ราชการต่าง ๆ
3.3 เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการบริการต่าง ๆ จากส่วนราชการ เช่น บริการตรวจ
สุขภาพได้รับความรู้ทางการเกษตรและด้านการศึกษา รับบริการตัดผมฟรี การแนะแนวอาชีพ เป็นต้น
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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3.4 เพื่อให้ประชาชนได้นาเสนอปัญหาความเดือดร้อนให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนว
ทางแก้ไข
3.5 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และในตาบลใกล้เคียง
5. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าร่วมโครงการ อบต.
ผักขวงพบประชาชน ร่วมกับอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อเสนอปัญหาและความต้องการ
6.2 ขอความอนุเคราะห์กานัน , ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์กาหนดเวลาตามโครงการฯ
6.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงทุกท่าน และพนักงาน,เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลผักขวง รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ออกพบปะประชาชนตามโครงการฯ
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการกับส่วนราชการในอาเภอทองแสนขัน
และกับองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10.2 ประชาชนได้รับการบริการต่าง ๆ จากส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ
10.3 ประชาชนรับทราบข้อกฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติงานในรอบเดือนของส่วน
ราชการต่าง ๆ
10.4 ประชาชนได้นาเสนอปัญหาความเดือดร้อนของตนให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนว
ทางแก้ไข
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.ผักขวง พบประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตาบลมีภารกิจสาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และพัฒนาประเทศโดยรวม ซึ่งกระบวนการพัฒนาจะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วม
ค้นหา เรียนรู้ร่วมกันร่วมกาหนดกิจกรรม ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งกระบวนการนี้จะทาให้ประชาชนได้เห็ น
ความสาคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนึ่งในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวงจะต้องมีการจัดทาแผนพัฒนาซึ่งประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และใน
การจั ด ทาแผนพัฒ นาดั งกล่ า วจ าเป็ น ต้อ งมี ข้ อมู ล พื้ น ฐานของชุ มชน เพื่อ ใช้ใ นการวางแผนพัฒ นา ดัง นั้ น
อบต.ผักขวง จึงเห็นว่าข้อมูลพื้นฐานที่นามาใช้วิเคราะห์ในการวางแผนพัฒนาจะต้องเป็นข้อมูลที่ใกล้ความจริง
หรือเป็นข้อมูลที่เป็นปัญหาหรือความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงเห็นว่าควรจะออกพื้นที่พบปะ
ประชาชนเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ จากแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน
ดังนั้น จึงถือได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เป็นองค์กรที่มีบทบาทที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้น ที่ให้ มีคุณภาพ เพราะถ้าองค์กรปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่โ ดยคานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ประชาชนก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากในชุมชนมีการพัฒนาอย่าง
รอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการดาเนินการตามอานาจหน้าที่
และสนั บ สนุ น วิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก รให้ บ รรลุ ต ามเปู า ประสงค์ จึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งจั ด ท าโครงการ
อบต.ผักขวงพบประชาชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้องและแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่าง
แท้จริงอีกทั้งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อันจะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและชุมชน
ที่อยู่ดีมีสุขต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถเข้าถึงชุมชนและประชาชน สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง
3.2 เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน สามารถเข้าถึง
ปัญหาและหาทางแก้ไขอย่างตรงจุดที่สุด
3.3 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจะนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาตาบล
3.4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไข เพื่อนาไปสู่
การ พัฒนาอย่างยั่งยืน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในตาบลผักขวง 2,682 ครัวเรือน จานวนทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าร่วมโครงการ อบต.
ผักขวงพบประชาชน เพื่อเสนอปัญหาและความต้องการ
6.2 ขอความอนุเคราะห์กานัน , ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์กาหนดเวลาตามโครงการฯ
6.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงทุกท่าน และพนักงาน,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ออกพบปะประชาชนตามโครงการฯ
6.4 สานักงานปลัด ให้บริการประชาชนดังนี้
- ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (ประจาปีงบประมาณ 2560)
- การจัดทาแผนพัฒนาตาบล 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
- ให้คาปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
- ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริการของ อบต.ผักขวง, การจดทะเบียนผู้พิการ และ
การขออุปกรณ์ความช่วยเหลือผู้พิการ, การขอรับความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่างๆ ในหมู่บ้าน
และเรื่องทั่วไป
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงชุมชนและประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
และปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
10.2 ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเกิดการมี
ส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไข เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
10.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน
10.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ของชุมชนได้

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 4
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสาคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้น มาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทาให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทาให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสาคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กาหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เปูาหมาย
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมผู้บริหาร กานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน
5.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับ สภาพชุมชน คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่ว มกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝั งทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่ งเสริมให้ภ าคประชาชน
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่ว น
ตาบลผักขวง อย่ างแข็งขันส าหรับ การทางานขององค์การบริหารส่ วนตาบลผั กขวงได้มี กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลนั่นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เปูาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวงอย่างแข็งขันสาหรับการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
กาหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกั บองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงใน
หลายๆ ส่ ว น เช่ น ให้ ตั ว แทนประชาคมมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น กรรมการตามระเบี ย บฯ ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ เช่ น
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้
ทาความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดและส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลผั ก ขวงเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยปู อ งกั น หรื อ ลดความเสี่ ย งจากการ
ดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ ก าหนด โดยผู้ บ ริ ห ารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โ ดยรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยัง เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลผักขวงเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
3.3 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.4 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกส่วนราชการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ ข องข้ อ มู ล และตั ว เลขต่ า งๆ ด้ ว ยเทคนิ ค และวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
จึงได้มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพือ่ รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกาหนด
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4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่ วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้ อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างราชการก าหนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพีย งคนเดีย ว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมิน และการบริห ารความเสี่ย งการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อ นหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้ มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้ว นและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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4. เปูาหมาย
เพื่อให้ การควบคุมภายในขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลผั กขวง เป็นไปอย่ างมีประสิ ทธิภ าพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อี กทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง / 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 70 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้ รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจสร้ า งความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต้ อ งทั้ ง ระเบี ยบกฎหมาย
ข้อเท็จ จริ ง ไม่มีข้อผิ ดพลาดบริการด้ว ยความเสมอภาคกัน ไม่เลื อกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทางานมีกระบวนการที่
โปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิ น จากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกไม่ พ บข้ อ บกพร่ อ ง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อ
นาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2561 และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาส่งเงิน เป็นรายรับ จัดทาฎีกาเพื่อเป็น
รายจ่ าย เบิกเงิน ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิ นของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นก็เช่นเดีย วกันต้องมีการดาเนินงานให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจาเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องค์การบริห ารส่ วนตาบลผั กขวง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
5. วิธีการดาเนินการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
9. ตัวชี้วัด
มีการดาเนินงานตามวิธีการดาเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง ทาให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจั ดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริห ารส่ว นตาบลทุกขั้น ตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโ อกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด
จากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็น
สาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง
3.2 เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เปูาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคม เพื่ อ เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้ มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ให้ความสาคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิ ดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จานวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง จานวน 31 คน รวม 35 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวงเข้ารับการอบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๑๐๘

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นต าบลผั กขวง ได้เพิ่มพู นความรู้ค วามเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่ วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสาคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒ นาองค์กร
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๑๐๙

4. เปูาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จานวน 31 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตาบลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้ ง ให้ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมจั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการฝึ ก อบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
100,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จานวน 31 ราย ได้รับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
4.3.2 ส่ ง เสริ ม สมาชิ กสภาท้อ งถิ่ น ให้ มี บทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของฝุ า ยบริ ห ารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๑๑๐

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝุายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่ ว นกลางก็จ ะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นให้ เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตาบลและลดการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบั ติงานของฝุ ายบริ หารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่ว ย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เปูาหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จานวน 31 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้ า งโครงการต่ า งๆ การแปรญัต ติ ร่ า งข้ อบั ญ ญัติ ประจาปี การตรวจรายงานการประชุ ม การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หน้า ๑๑๑

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่ ง เสริ ม และการพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลาย
องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มี บทบาท
และต้ องทาหน้ า ที่ข องตนอย่ า งเข้ม แข็ ง เพื่อ เสริม สร้า งแนวคิด ประชาธิป ไตยและการมีส่ ว นร่ ว มโดยให้ มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจระหว่ างฝุายสภา
กับฝุายบริหาร และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการทางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เปูาหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง จานวน 31 คน
5. พื้นที่ดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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6. วิธีดาเนินงาน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด จานวน 4 คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จานวน 4 ศูนย์ รวม 8 คน
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้ รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ผลลัพธ์
การพัฒ นาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลผั ก ขวง เป็ นไปอย่ างต่อ เนื่ อง ตอบสนองความต้อ งการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝูาระวังการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กาหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี และให้คานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และนโยบายของรั ฐ บาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึ ก
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริ หารส่ วนตาบลผักขวง มีภ ารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้ มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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พัฒ นาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครื อข่ ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่ งจาเป็น
โดยเฉพาะเครื อ ข่ า ยด้ า นการปู อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ซึ่ ง เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ภ าครั ฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ใน
การร่ ว มคิด ร่ วมพิจารณา ร่ ว มตัดสิน ใจ ร่ว มทา ร่ว มรับผิดชอบ และร่ว มตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้
จัดทามาตรการส่งเสริ มและพัฒ นาเครื อข่ายด้านการปูองกัน การทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
4. เปูาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวงเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
5. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินงาน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่า ยด้านการ
ปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
2. จั ดทาฐานข้อ มูล บุ ค คล องค์กร ส่ ว นราชการ และองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นทุก แห่ งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกัน
การทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการ
ทุจริต
5. ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงกับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
4.4.2 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝูาระวังการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในตาบลผักขวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
2,000 บาท

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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