แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐
ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
เพื่อให้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
วัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา จึงประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๕๖๔)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๐

(นายณรงค์ พุทธิษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา

คานา
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาดินพัฒนา เพื่อจะนาไปสู่การปรับปรุงการดาเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาด้วยการจัดทาแผนปฏิบั ติการป้องกันการทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือน
เป็นภูมิคุ้มกันสาหรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา ได้ทางานให้บังเกิดประโยชน์
สุขของประชาชนในท้องถิ่น และไม่ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทางานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา อีกทั้ งเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อานาจหน้าที่ในการบริหาร
ราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา จะเป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
พฤษภาคม ๒๕๖๐

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
- เป้าหมาย
- ประโยชน์ของการจัดทาแผน

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑
๒
๓
๔
๔
๕-๑๙
๒๐-๑๑๔

๑

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรื อลั กษณะปั ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖) สภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญหาของการทุ จ ริต ที่เ กิ ดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่ วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต แต่พบว่ายังมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่ งที่
ทาให้เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ ง ใส การทุ จ ริ ต ในปั จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่ว งโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่

๒
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับ สิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้ น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมเปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
๒. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้ง ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่ว นท้องถิ่นอย่ างยิ่ ง ส่ งผลให้ภ าพลั กษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผ ลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT)
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘
คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่ในลาดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่
๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศ
ไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลาดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็น
ว่าประเทศไทย เป็ น ประเทศที่มีปั ญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสู งว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption –
UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหา
การทุจ ริ ตในประเทศไทยไม่ไ ด้มีแนวโน้ มที่ล ดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้ ก ารทุจริตเป็นปั ญหาที่ส าคัญของ
สังคมไทยประกอบด้ว ยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่ บนพื้นฐานความสัมพันธ์
แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสั งคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สั งคมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่ง
นับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรม

๓
ไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผล
ให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี
พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ป ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจ ริ ตทุกรู ป แบบ โดยได้รับความร่ว มมือจากฝุ ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index – CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลัก
ออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริ ตระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหาร
จั ด การที่ มี ความโปร่ ง ใส สร้ า งค่ านิ ย ม วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ตให้ เ กิด ในสั ง คมอย่ า งยั่ง ยื น จึ ง ได้ด าเนิน การจั ด ท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่ อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
2. เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการ
ฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
5. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา

๔
๔. เป้าหมาย
1. ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม
การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ
3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ดินพัฒนาทีม่ ีเข้มแข็ง ในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5. องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนามีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
๕. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุ ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่ วนตาบลเขาดิน
พัฒนา
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและ
ชีวิตประจาวัน
2. องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูา
ระวังการทุจริต
4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝูาระวังการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๕

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา อาเภอเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

1.การสร้าง 1.1 การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน จิตสานึกและความ
ต่อการจริต ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมือง
ฝุายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่น และฝุาย
ประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ
(ผู้รับผิดชอบ)

๑๐,๐๐๐
-

๑๐,๐๐๐
-

๑๐,๐๐๐
-

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

2๐๐,๐๐๐

2๐๐,๐๐๐

2๐๐,๐๐๐

สานักปลัด

1.๑.๒.(๑) มาตรการ “ส่งเสริม การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
1.๑.๒.(๒) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”

-

-

-

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด

1.๑.๓.(๑) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
1.๑.๓.(๒) โครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-

-

-

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1.๑.๑.(๑) โครงการธรรมภิบาลการปฎิบัตริ าชการ ผู้บริหาร ข้าราชการ
1.๑.๑.(2) โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม
1.๑.๑.(๓) โครงการส่งเสริม คุณ ธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการ
ทุจริต
1.๑.๑.(๔) โครงการอบรม/ทั ศ นะศึ ก ษาดู ง านของผู้ น าชุ ม ชนต่ า ง ๆ
ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาฯ, กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , อปพร, อสม และ
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน

๖
มิติ
1.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต

ภารกิจ
ตามมิติ
1.2 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ
(ผู้รับผิดชอบ)

๑.๒.๑.(๑) กิจกรรมเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
๑.๒.๒.(๑) กิ จ กรรมปลู ก ต้ น ไม้ เ พื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและเพื่ อ อนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม

-

-

-

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด

๑.๒.๓.(๑) โครงการอบรม/ทัศนะศึกษาเรียนรู้กลุ่มสตรีเข้มแข็งอย่าง
พอเพียง
๑.๒.๓.(๒) โครงการสร้างอาชี พ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง

50,000

50,000

50,000

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๗
มิติ
1.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต

มิติที่ 1

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.3การสร้าง
๑.๓.๑(๑) โครงการวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “ถักทอสายใยสานสาย
จิตสานึกและ
สัมพันธ์”
ความตระหนักแก่ ๑.๓.๑(๒) โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
เด็กและเยาวชน
๑.๓.๒(๑) กิจกรรม “โตไปไม่โกง”
1.3.2(๒) โครงการจัดกิจกรรมในวันเข้าพรรษา
1.3.2(๓) กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต

รวม

๑.๓.๓(๑) โครงการวันเด็กแห่งชาติ
๑.๓.๓(๒) โครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่
ร่วมมือ ร่วมใจ รักษา สิ่งแวดล้อม และหลักการดาเนินชีวิตให้เหมาะสม
ตามช่วงวัย
๒ มาตรการ 5 กิจกรรม
๑๑ โครงการ

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ
(ผู้รับผิดชอบ)

-

-

-

กองการศึกษาฯ

-

-

-

กองการศึกษาฯ

10,000
-

10,000
-

10,000
-

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ
สานักปลัด

๓๔0,000

๓๔0,000

๓๔0,000

๘

มิติ
๒.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.1 การแสดง
๒.๑ กิจกรรม ผู้บริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบ
เจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
(ผู้รับผิดชอบ)

สานักปลัด

๙

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

๒.การ
2.2 มาตรการสร้าง
บริหาร
ความโปร่งในในการ
ราชการเพื่อ ปฏิบตั ิราชการ
ป้องกันการ
ทุจริต

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

๒.๒.2(1) กิ จ กรรม “การสร้ า งความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารการเงิ น
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ”
๒.๒.2(2) โครงการ “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
๒.๒.2(3) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

-

-

-

กองคลัง

-

-

-

กองคลัง
กองคลัง

๒.๒.๓.(๑) กิจกรรม จัดบริการสาธารณะและการบริ การประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๒.๒.๓.(2) โครงการสารวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

-

-

-

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.2.1(1) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
๒.๒.1(2) มาตรการออกคาสั่งมอบงานของนายก มอบให้รองนายก,
๒.๒.1(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”

หมายเหตุ
(ผู้รับผิดชอบ)

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

๑๐

มิติ
๒.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

ภารกิจ
ตามมิติ
2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อานาจหน้าที่ ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๒.๓.๑.(๑) มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัตหิ น้าที่ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓.๒.(๑) มาตรการการมอบ อานาจอนุมัติ อนุญ าต สั่งการ เพื่ อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒.๓.๒.(๒) มาตรการมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ดินพัฒนา

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
(ผู้รับผิดชอบ)

-

-

-

งานการเจ้าหน้าที่

-

-

-

งานการเจ้าหน้าที่

สานักปลัด

๑๑

มิติ
๒.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

ภารกิจ
ตามมิติ
2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
(ผู้รับผิดชอบ)

๒.๔.๒.(๑) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาดินพัฒนา

-

-

-

สานักปลัด

๒.๔.3.(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบตั ิตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

-

-

-

สานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๒.๔.๑(๑) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

สานักปลัด

๑๒

๑๓
มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

๒.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

ที่ ๒

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๒.๕.๑.(๑) มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ”
๒.๕.๑.(๒) กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๒.๕.๑.(3) โครงการ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด ารงธรรมต าบลเขาดิ น พั ฒ นา ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๒.๕.๒.(๑) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๒.๕.๒.(๒) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ”
๒.๕.๓.(๑) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
๒.๕.๓.(๒) มาตรการ “ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นกรณี มี
บุคคลภายนอก หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาดินพัฒนาว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ
๙ มาตรการ ๙ กิจกรรม
4 โครงการ

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

งานการเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่

-

-

-

งานการเจ้าหน้าที่

-

-

-

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด
สานักปลัด

-

-

-

หมายเหตุ
(ผู้รับผิดชอบ)

๑๔
ภารกิจ
ตามมิติ
3.การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

3.1จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
(ผู้รับผิดชอบ)

-

-

-

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด

๓.๑.๒.(1) มาตรการ “เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
๓.๑.๒.(2) กิจกรรม“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ
และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง
๓.๑.๒.(3) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา”

-

-

-

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด
สานักปลัด

๓.๑.3.(๑) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาดินพัฒนา

-

-

-

สานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๓.๑.๑.(๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาดินพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓.๑.๑.(๒) กิ จ กรรม “การออกระเบี ย บจั ด ตั้ งศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา”

สานักปลัด

๑๕

มิติ
3.การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

ภารกิจ
ตามมิติ
3.2การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
(ผู้รับผิดชอบ)

๓.๒.๒.(๑)มาตรการการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๓.๒.๒.(๒)กิจกรรมจัดทาคูม่ ือร้องเรียนร้องทุกข์

-

-

-

-

สานักปลัด

-

-

-

-

สานักปลัด

๓.๒.๓.(๑)กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ

-

-

-

-

สานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๓.๒.๑.(๑)โครงการจัดประชาคม

สานักปลัด

๑๖

มิติ
3.การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

ที่ ๓

ภารกิจ
ตามมิติ
3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
(ผู้รับผิดชอบ)

-

-

-

สานักปลัด

๓.๓.2(1) กิจกรรมส่งเสริมและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง

-

-

-

งานพัสดุ

-

-

-

สานักปลัด

๓.๓.3(๑) กิจกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-

-

-

สานักปลัด

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๓.๓.๑(๑) มาตรการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๓.๓.๑(2) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน

๕ มาตรการ ๗ กิจกรรม
๒ โครงการ

สานักปลัด

๑๗
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน

กิจกรรมด้านการควบคุมภายใน
4.1.1.มีการจัดทาและรายงานการ
จัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
1.กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุม
ภายในมีการทางานเป็นอิสระ
2.ระบบการควบคุมภายในสามารถ
ตรวจสอบ ยับยั้ง ปูองกันการทุจริตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการ
จัดทาแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลการการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้กากับดูแล
1.มีระบบปูองกันหรือตรวจสอบการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่
2.มีการนาผลการประเมินตรวจสอบ
ภายในไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปูองกันการทุจริต
3.รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตได้เป็นอย่างดี
4.มาตรการจัดทาแผน การตรวจสอบ
ภายในประจาปี
5.มาตรจัดทารายงานการควบคุมภายใน
6.มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน
7.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
เทคนิคการจัดวางควบคุมภายในและ
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
8.แต่งตั้งคณะกรรมการระดับหน่วยงาน
ย่อยและองค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยง

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

๑๘
มิติ

ภารกิจตามมิติ

4.2.การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.2.1.(1) คณะกรรมการจัดทาแผน
ปูองกันการทุจริต
(2)คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
(3)คณะกรรมการตามโครงการต่างๆ
ของเทศบาล
(4)เปิดเผยข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากร
4.2.2.(1)กิจกรรมรายผลการใช้จ่ายเงิน
ให้ประชาชนทราบ
(2)กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบ
4.2.3.(1)กิจกรรมให้ความรู้ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างแก่ตัวแทนประชาคมและ
พนักงานเจ้าหน้าที่
(2)ประกาศผลการดาเนินโครงการทุก
ขั้นตอน ให้ประชาชนได้ทราบ ตาม
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก

4.3 การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น

4.3.1.(1)ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรา
100และ103
(2)จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานระเบียบ
แนวทางการปฏิบัติงานให้สมาชิกสภา
(3)ส่งเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(4)อบรมร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน
4.3.2.(1)สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
เช่น การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
การตั้งกระทู้ถาม รวมทั้งให้มีการ
ปรึกษาหารือในร่างเทศบัญญัติ ญัตติที่
ฝุายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา
(2)กิจกรรมติดตามและประเมิน
แผนพัฒนา
(3)กิจกรรมแต่งตั้งสมาชิกสภาร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจัดทาแผน

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2563

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

๑๙

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
(4)กิจกรรมแต่งตั้งสมาชิกสภาเป็น
คณะกรรมการจัดทาแผนปูองกันการ
ทุจริต
(5)กิจกรรมแต่งตั้งสมาชิกสภาเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
(6)แต่งตั้งสมาชิกสภาร่วมเป็น
คณะทางานในการทาโครงการ/กิจกรรม
ของอบต.

มิติที่ ๔

4.4.เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Commumnity)
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

4.4.1.(1)ขยายผลการดาเนินการการ
ปูองกันการทุจริต มีบอร์ดนิทรรศการ
(2)จัดทาสติ๊กเกอร์ ทุจริต
(3)กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต(สายด่วน)นายก
4.4.2.(1) มีการร่วมมือกับทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต เช่นภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ และประชาชน

รวม

.......มาตรการ ....๙......กิจกรรม
........โครงการ

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

๒๐
ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
1.๑.๑.(๑)ชื่อโครงการ :โครงการธรรมภิบาลการปฎิบัติราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการ
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกในการ
ทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริย ธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนา
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจน
ภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต
ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนาหลัก
ธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนาหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็น
การส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
สาหรั บกรอบการนาหลักธรรมาภิบ าลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริห ารการปกครองของหน่ว ยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบ
ได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น
การพิจ ารณาคัดเลื อกน าองค์ ป ระกอบหลั ก ของธรรมาภิบาลเหล่ า นั้นมาใช้ เป็น เครื่ องมือกลไกในการสร้า ง
มาตรฐานด้านความโปร่ งใสส าหรั บ หน่ ว ยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเปูาหมาย วั ตถุประสงค์

๒๑
แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีได้ต่อไปดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาจึงจัดทา
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่อให้ ผู้ บ ริห ารท้องถิ่น บุ คลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ ความส าคัญกับการปูองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณในการดาเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

........................................................................

๒๒
1.๑.๑.(2) ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อ
เป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลเขาดินพัฒนา
จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ประชาชน จึงได้ทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์
สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนามีคุณธรรมจริยธรรม
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
2. เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึกร่วมใน
การเสริ มสร้ างสั งคมแห่ งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดีรู้จักการให้การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน
3. เพื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตาบล
เขาดินพัฒนาบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
2. จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทาบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
3. การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณในการดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ

๒๓
9. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึ กร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

........................................................................

๒๔
1.๑.๑.(๓)ชื่อโครงการ :โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็ จ ทั้ง ด้านคุณ ภาพ ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิ ผ ล องค์กรนั้น ๆ ย่ อมประสบความส าเร็จ มีค วาม
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพสู ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี ทั ก ษะต่ า งๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระทาหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จาเป็นในการทางาน ย่อมทาให้องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การทางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณ ลั ก ษณะอัน พึ งประสงค์ เป็ น ตั ว ชี้น าทางในการปฏิ บัติ งานตามตาแหน่ ง หน้ า ที่แ ละบทบาทแห่ ง ตนเอง
บุคลากรที่ปฏิบั ติห น้ าที่โ ดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสั ตย์ สุ จริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อ
เพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนาพาองค์กร
หรื อ หน่ ว ยงานมุ่งไปสู่ ความเจริ ญก้า วหน้ ามากยิ่งขึ้ น มีค วามโปร่งใสมี การปูอ งกั นการทุ จริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาจึงได้จัดโครงการส่งเสริม
คุณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการปู องกัน การทุ จริ ตขึ้ น เพื่ อเป็น การส่ งเสริ มและสนั บสนุ น ให้ บุค ลากรภายใน
ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการ
ทุจริต และการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
และข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ
ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
๖.วิธีการดาเนินการ
๑. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
๒. จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ

๒๕
๓. เสนอรายละเอียดโครงการ กาหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความเหมาะสม
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6.๕ วัดและประเมินผลโครงการฯ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณในการดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
2. บุคลากรและประชาชนสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
3. ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กร
ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี

........................................................................

๒๖
1.๑.๑.(๔)ชื่อโครงการ : โครงการอบรม/ทัศนะศึกษาดูงานของผู้นาชุมชนต่าง ๆ ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิก
สภาฯ,กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , อปพร, อสม และอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบหนึ่ ง ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อกระจายอานาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเมืองการ
ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิป ไตย รวมถึงการพัฒ นาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ อาชีพ รายได้ เพิ่ม
วิสัยทัศน์ ในการบริหารท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้นาชุมชน
ต่าง ๆ ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาฯ, กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , อปพร, อสม และอาสาสมัครพัฒนาชุมชน มีการ
พัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จึง
จัดทาโครงการอบรม/ทัศนะศึกษาดูงานของผู้นาชุมชนต่าง ๆ ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาฯ, กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ,
อปพร, อสม และอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ขึ้น สาหรับการพัฒนาท้องถิ่นไทยสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้นาชุมชนต่าง ๆ ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาฯ, กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , อปพร, อสม
และอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ได้เพิ่มพูนความรู้ มีความเข้าใจสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันและการเมืองใน
ระบบราชการ
๒. เพื่อพัฒนากรอบแนวคิด ตลอดจนวิสัยทัศน์ผู้บริหาร รวมทั้งปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล โดยให้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นการเปิดโลกทัศน์
๓. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาฯ, กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , อปพร, อสม และอาสาสมัคร
พัฒนาชุมชน ได้มีส่วนร่วมและเล็งเห็นความสาคัญขององค์กรต่าง ๆ ในตาบลมากยิ่งขึ้น
๔. เพื่อผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาฯ, กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , อปพร, อสม และอาสาสมัครพัฒนา
ชุมชน มีความรักความสามัคคีและมีความพร้อมในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนแบบบูรณาการ
๕. เพิ่มวิสัยทัศน์ ความรู้ ความคิด ทัศนคติ ผู้บริหาร
๖. เพื่อผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาฯ, กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , อปพร, อสม และอาสาสมัครพัฒนา
ชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้อบรม/ศึกษาดูงาน นาความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน
และปรับการทางานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
๔.เป้าหมาย ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาฯ, กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , อปพร, อสม และอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
๕.พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา , สถานที่ที่ศึกษาดูงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่างจังหวัด
๖.วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
๔. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
๕. จัดทาประเมินผลโครงการ

๒๗
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖2-๒๕๖๔
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ 2๐๐,๐๐๐ บาท
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ทาให้ผู้นาชุมชนต่าง ๆ ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาฯ, กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , อปพร, อสม และ
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ได้เพิ่มพูนความรู้ มีความเข้าใจสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันและการเมืองในระบบ
ราชการ
๒. ทาให้มีการพัฒนากรอบแนวคิด ตลอดจนวิสัยทัศน์ผู้บริหาร รวมทั้งปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยให้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการเปิดโลกทัศน์
๓. ทาให้ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาฯ, กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , อปพร, อสม และอาสาสมัคร
พัฒนาชุมชน ได้มีส่วนร่วมและเล็งเห็นความสาคัญขององค์กรต่าง ๆ ในตาบลมากยิ่งขึ้น
๔. ทาให้ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาฯ, กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , อปพร, อสม และอาสาสมัคร
พัฒนาชุมชน มีความรักความสามัคคีและมีความพร้อมในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนแบบบูรณาการ
๕. ทาให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความคิด ทัศนคติ เพิ่มมากขึ้น
๖. เพื่อผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาฯ, กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , อปพร, อสม และอาสาสมัครพัฒนา
ชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้อบรม/ศึกษาดูงาน นาความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน
และปรับการทางานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

........................................................................

๒๘
1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1.๑.๒.(๑)ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาดินพัฒนา
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาดินพัฒนา พ.ศ. 25๕๑ โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัยซึ่งมีการกาหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างกาหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล มีหน้ าที่ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่ วนรวมและ
ประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต
และรับผิดชอบยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัด
ทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุ ข และยึ ด มั่ น ในหลั ก จรรยาวิ ช าชี พ ขององค์ ก ร นอกจากนี้ ส านั ก งาน ก.พ. ได้ ก าหนดแนวทางการ
ดาเนิ น การตามประมวลจริ ยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้ ห รือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตาม
นัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ดินพัฒนาควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้น เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน
พัฒนาได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน
พัฒนา” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่ งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่ส ร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2. เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาเพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รั บบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

๒๙
4. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลาดับ
5. เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 -๒๕๖๔
8. งบประมาณในการดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา

........................................................................

๓๐
1.๑.๒.(๒)ชื่อโครงการ :มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่ง
สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้ รับความร่ว มมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ
ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาจึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้ านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝุายประจาลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
2. เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจาลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
4. เป้าหมาย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจาลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงาน
ทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปลูกจิตสานึก
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่

........................................................................

๓๑
๑.๑.๓.สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1.๑.๓.(๑)ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง“ผลประโยชน์ทับซ้อน”
หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่ละความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมี
หลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัว
เงิน หรื อ ทรั พย์ สิ น ก็ไ ด้ อาทิ การแต่ งตั้ง พรรคพวกเข้า ไปด ารงตาแหน่ งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่ ว ยราชการ
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ รั บ สั ม ปทานหรื อ ผลประโยชน์ จ ากทางราชการโดยมิ ช อบ ทั้ ง นี้ ห มายรวมถึ ง ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่ ว ยงานต้อ งเข้ ารั บ การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ โดย
กาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้ าที่ เพื่อปู องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนดังนั้น องค์การบริห ารส่ วนตาบลเขาดินพัฒ นาจึงได้จัด
กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน
พัฒนาเพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุม
ผู้บริหารกับพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาเพื่อให้พนักงานทุกคนทางานโดยยึดถือระเบียบ
กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาเกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
3. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนามีจิตสานึก
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีการดาเนินการ จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณในการดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ

๓๒
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และ
มีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

........................................................................

๓๓
1.๑.๓.(๒) ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ดาเนินโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อปูองกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เพื่อปูองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. เพื่อปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อปูองกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีการดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
2. ประชุมคณะทางานฯ
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
จัดการปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน
4. จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
5. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และใช้
แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ
6. จั ด ท ารายงานผล และข้อ เสนอแนะของคณะท างานฯ ในการปูอ งกัน ผลประโยชน์ทั บ ซ้อ นต่ อ
สาธารณชน

๓๔
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปู อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น โดยได้ รั บ เกี ย รติ บั ต ร
ระดับพื้นฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร
2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน

........................................................................

๓๕
๑.๒.การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑.๒.๑.สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
๑.๒.๑.(๑)ชื่อโครงการ :กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุขและสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนใน
แต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตน
อยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กาหนดแนวทางการ
พัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จัก
ความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎ
แห่ งกรรม ซื่อ สั ตย์ สุ จ ริ ต เสี ย สละ มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็ นถึง การมีคุณธรรม
จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทาหรือไม่กระทาการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการปูองกันการกระทาทุจริต
ในระบบราชการด้วยดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาจึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาให้มีจิต
สาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงาน องค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๓.เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงาน องค์การบริหารส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงาน องค์การบริหารส่วนตาบล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว

๓๖
ประชาชน และประเทศชาติ สร้ างจิตส านึ กในการกระทาความดี รู้จักการให้ การเสี ยสละและการบาเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
5. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 -๒๕๖๔
6. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
7. วิธีการดาเนินงาน
1. บรรยายเรื่อง การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต
2. บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารและฝุาย
สภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3. ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย
8. สถานที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

........................................................................

๓๗
๑.๒.2.สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
๑.๒.๒.(๑)ชื่อโครงการ: กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒.หลักการและเหตุผล
ต้น ไม้มีคุณประโยชน์ ช่ว ยลดโลกร้อนด้ว ยการดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็น ก๊าซเรือ น
กระจกเข้ า ไปเพื่ อ ใช้ ใ นการสั ง เคราะห์ แ สง โดยตลอดอายุ ขั ย ของต้ น ไม้ ยื น ต้ น ๑ ต้ น สามารถเก็ บ กั ก
คาร์บอนไดออกไซด์ ๑-๑.๗ ตันคาร์บอนและยังดูดซับก๊าซอื่นๆที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อีก
เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และก๊าซโอโซน เป็นต้น และ
ต้นไม้ยังสามารถจับดักอนุภาคมลพิษบางชนิดได้ เช่น ฝุุนละออง ควัน ไอพิษต่างๆได้ถึง ๑๐๔ กิโลกรัม/ปี อีกทั้ง
ต้นไม้ยังทาให้อากาศมีความชุ่มชื่น ร่มเย็นและยังปรับสภาพอากาศให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาดิ น พั ฒ นา ในฐานะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะต้ อ ง
ดาเนินการให้สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลที่ดี จึงต้องทาโครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓.วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมจิตสานึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนั กและมีส่วนร่วมในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมได้
3. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนามีพื้นที่สีเขียว
5. เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนามีความร่มรื่น มีอากาศที่
ดี และประชาชนมีสุขภาพที่ดี
๔.เป้าหมาย ประชาชนมีส่นร่วมปลูกต้นไม้
๕.พื้นที่ดาเนินการ ในที่สาธารณะ และสถานที่ราชการในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๖.วิธีดาเนินการ
๑.จัดทากิจกรรมเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุมัติ
๒.จัดหาต้นไม้/ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
๓.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.ดาเนินการตามโครงการ
๕.สรุปผล/ประเมินผลการดาเนินการ
๗.ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๘.งบประมาณในการดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา

๓๘
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
3. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น
4. ที่สาธารณะมีความร่มรื่นพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาเป็นสีเขียว
๕. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนามีสุขภาพดี
๕.มีปริมาณต้นไม้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

๓๙
๑.๒.3.สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒.๓.(๑) ชื่อโครงการ : โครงการอบรม/ทัศนะศึกษาเรียนรู้กลุ่มสตรีเข้มแข็งอย่างพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ( และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 ปี พ.ศ.2552 ) มาตรา 67 (6) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งองค์การบริหารส่ วนตาบลถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวของประชาชนในตาบล เพื่อนาไปสู่ความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและสังคม
ในยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญมากขึ้นทั้งต่อครอบครัวและต่อสังคมเช่นปัจจุบันทาให้สตรี
ต้องปรับตัวเพื่อให้ สอดคล้องเหมาะสมกับ บทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งแสวงหาความรู้และ
แนวคิดใหม่ ๆ ให้กับตนเองเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมสู่การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองของสตรีให้ดียิ่งขึ้น
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิ นพัฒนา จึงได้จัดทาโครงการอบรม/ทัศนะศึกษาดูงาน เรียนรู้กลุ่ม
สตรีเข้มแข็งอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนากลุ่มสตรีในตาบลเขาดินพัฒนา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของ
กลุ่มสตรี ให้สามารถเรียนรู้ที่จะดารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีเจตจานงค์ให้ประชาชนของพระองค์ท่านดารงชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
เกิดความเข้มแข็ง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนให้ประสบ
ความสาเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อ นาไปสู่การพัฒนาประเทศ และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป
๓.วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม
๒. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความกลุ่มสตรีอย่างยั่งยืน
เข้มแข็ง และพอเพียง
๓. เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม
4. เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผล
แก่สตรีกลุ่มอื่น ๆ ในการดารงชีวิตในแบบอย่างพอเพียง และมีความสุข
๔.เป้าหมาย กลุ่มสตรีตาบลเขาดินพัฒนา
๕.พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา , สถานที่ที่ศึกษาดูงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่างจังหวัด
๖.วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
๔. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
๕. จัดทาประเมินผลโครงการ

๔๐
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖2-2564
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. สตรีได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
๒. สตรีได้รับการส่งเสริมให้สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพ สร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับตนเองครอบครัว และสังคม
๓. ผู้เข้าร่วมการกิจกรรมเกิดแนวคิด วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองให้สู่ภาวะการเป็น
ผู้นาที่ดี
๔. กลุ่มสตรีในทุกระดับมีความเข้มแข็ง อย่างพอเพียง พร้อมเป็นฐานในการผลักดันการขับเคลื่อนให้
เกิดการพัฒนา และพร้อมช่วยเหลือสังคมในการแก้ไขปัญหาของสังคมในทุก ๆ ด้านและทุกระดับ
๕. กระตุ้นให้ผู้นาสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่ม
อื่น ๆ ต่อไป
๖. เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนากลุ่มสตรีในการที่จะบริหารจัดการ
องค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ
๗. พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ กลุ่มสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง
ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม

........................................................................

๔๑
๑.๒.๓.(๒) ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
โครงการอบรมให้ ค วามรู้ ส ร้ า งอาชี พ สร้ า งรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ยง เป็ น โครงการ ตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้ง
ได้พระราชทานแนวทางการดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่ างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการ
ดาเนิ นงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็ น เบื้องแรก ให้ส ามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน ” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสาคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็น
ขั้น ตอนตามล าดับ ความจ าเป็ น ประหยั ด การพึ่งพาตนเอง ส่ งเสริมความรู้ และเทคนิควิช าการสมัยใหม่ที่
เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา จึงจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมี
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มาประยุกต์เผยแพร่
ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในชุมชน
2. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ร่วมโครงการ
3. ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
4. ฝึกปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ

๔๒
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔๓
1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจิต
๑.๓.๑(๑) ชื่อโครงการ:โครงการวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “ถักทอสายใยสานสายสัมพันธ์”
๒. หลักการและเหตุผล
วันแม่แห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒
สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ ซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆในฐานะ “แม่ของแผ่นดิน” ทรงคอยบาบัดทุกข์
บารุงสุขให้กับปวงชนชาวไทย ทรงจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้มีอาชีพติดตัว มีรายได้ เลี้ยง
ครอบครัว พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนทุกคนและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลได้กาหนดให้ วันนี้เป็น
“วันแม่แห่งชาติ”ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสก
นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ดังได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและปรากฏในพระราชดาริของพระองค์อันทรง
คุณประโยชน์อย่างมากมายให้กับพสกนิกรชาวไทย
ในวิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ของสั ง คมไทย เด็ ก ปฐมวั ย ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ การเลี้ ย งดู จ ากพ่ อ แม่ แ ละเครื อ ญาติ
ที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวใหญ่ เด็กจึงได้รับการดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทาให้เด็กซึมซับวิ ถีชีวิตของตนเอง
โดยธรรมชาติ ซึ่งวิถีชีวิตเหล่านี้ล้วนเต็มไปด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูล ถ้อยทีถ้อยอาศัย ความมีน้าใจ และการดูแล เอา
ใจใส่พ่อแม่ ปูุย่า ตายาย รวมถึงวิธีการอบรมสั่งสอนให้เด็กมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดา มารดาผู้ให้กาเนิด ซึ่ง
ความกตัญญูกตเวทีถือได้ว่าเป็นคุณธรรมสาคัญในระบบจริยธรรม ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานในการดาเนิน
ชี วิ ต แต่ ปั จ จุ บั น ครอบครั ว ไทยทั้ ง ในเมื อ งและชนบทเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ไ ปจากเดิ ม ส่ ง ผลให้ บ ทบาท
ของสถาบันครอบครัวด้านการดูแลเด็กลดความสาคัญลง เพราะสมาชิกในครอบครัวต่างทุ่มเทแรงกายและเวลา
ไปกับการทามาหากินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงมีบทบาทสาคัญยิ่งในการดูแลเด็กปฐมวัยทุกด้านแทนครอบครัว และ
วันแม่แห่งชาติถือเป็นอีกวันหนึ่งที่เด็กปฐมวัยมีโอกาสได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณของตนเอง
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่
พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน
๒. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ทากิจกรรมร่วมกับแม่ และได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีของลูกที่มีต่อแม่
๓. เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ผู้ให้กาเนิด
๔. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้สานึกในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ในการให้การอบรม เลี้ยงดูและสั่ง
สอนลูก
๔. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อยร้อยละ 6๐ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
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- เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เรียนรู้ถึงความสาคัญของแม่ การระลึก
ถึงพระคุณแม่และได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
- ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาดินพัฒนา ได้ทากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างบ้านและศูนย์พัฒนา
เด็ กเล็ ก ในการร่ วมกั นพั ฒนาเด็ กและแสดงความจงรั กภั กดี แด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ
๕.พื้นที่ดาเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๖. วิธีดาเนินการ
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. วางแผนการดาเนินงาน
๓. ดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมในโครงการ
- กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน”( จัดบอร์ดนิทรรศการวันแม่ )
- กิจกรรม “อุ่นไอรัก” ( กราบแม่พร้อมกับมอบดอกมะลิให้แม่
๔. ประเมินผลโครงการ
- ภาพถ่ายกิจกรรม ,จานวนคณะผู้บริหาร,คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 6๐
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. แม่และเด็กปฐมวัยได้ร่วมกันดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
๒. แม่และเด็กปฐมวัยมีความตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
๓. ครูผู้ดูแลเด็ก แม่และเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาได้ทา
กิจกรรมร่วมกันในการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างบ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และร่วมกันพัฒนาเด็กและแสดง
ความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

........................................................................
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๑.๓.๑(๒) ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล
สภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึด
ติดอยู่กับความสาเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
ความจงรักภักดีตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทาให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็น
ปั ญหาของการขาดศีล ธรรม คุ ณธรรม ดังนั้นการส่ งเสริมคุณ ธรรมโดยเริ่มจากสั งคมเล็ กๆ ก่อนคือสถาบั น
ครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตสานึกความ
ซื่อสัตย์ ส่งผลให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และคุณภาพต่อไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเยาวชนให้มีจิตสานึกที่ดี จึงได้จัดทาโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
เพื่อส่งเสริมให้เป็นเยาวชนเป็นคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการ
ดาเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่
ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุ ณค่า
เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ
3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกจิตสานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตสานึกความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กและ
เยาวชน
2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชน และผู้ปกครอง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
2. จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
6. ดาเนินการตามโครงการ
7. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๔๖
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการดารงตนตามหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี

........................................................................

๔๗
1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
๑.๓.๒(๑) ชื่อโครงการ :กิจกรรม “โตไปไม่โกง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่กรมส่งเสริมมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง การ
นาหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ปั จ จุ บั น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เป็ น ปั ญ หาที่ ท าลายสั ง คมอย่ า งรุ น แรงและฝั ง รากลึ ก เป็ น ปั ญ หาที่ ส ะท้ อ น
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์ แ ละการพัฒ นาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ ด้ อยโอกาส และพระราชบั ญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทย
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกั บผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงาน
และจั ด ตั้ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ทุ ก รู ป แบบ นั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาดิ น พั ฒ นา พิ จ ารณาเห็ น
ความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาดินพัฒนา กิจกรรม “โตไปไม่โกง” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็น
รากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต
การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มี
จิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทาใดๆ และ
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
- จัดทาหลักสูตร สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การ ต่อต้านการทุจริตให้กับนักเรียน
เชิงปริมาณเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา

๔๘
เชิงคุณภาพเด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนา
ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
๕.พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๖. วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาและรวบรมข้อมูล
2. จัดทาหลักสูตรและกาหนดแนวทางกิจกรรมดังนี้
๒.๑ นาหลักสูตรโตไปไม่โกงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๒.๒ นาหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดการเรียนการสอน
5. รายงานผลรายงานโตไปไม่โกง
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสี ยสละประโยชน์ส่ วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม

........................................................................

๔๙
1.3.2(๒) โครงการจัดกิจกรรมในวันเข้าพรรษา
2. หลักการและเหตุผล
การหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ พิธีหล่อเทียนจัดเป็นราชพิธีและเป็นงานบุญใหญ่ของชาวบ้านอีกด้วย โดยกาหนดจัดงานราชพิธี
หล่อเทียนขึ้นในเดือน ๘ ของทุกปี ก่อนเข้าพรรษาสมัยนั้นการหล่อเทียนใช้หล่อด้วยขี้ผึ้งทั้งสิ้น ในปีหนึ่ง ๆ
จะใช้ขี้ผึ้งเป็นจานวนมากทั้งนี้เนื่องจากบรรดาวัดต่าง ๆ ที่เป็นวัดหลวงทุกวัด จะได้รับพระราชทานเทียนพรรษา
วัดละ ๑ เล่ม หรือมากกว่านั้นทุก ๆ วัด จานวนเทียนที่หล่อจึงมีมากขึ้น กล่าวกันว่าประมาณปลายรัชการที่
๓ ต้องหล่อเทียนจานวนถึง ๒๐๐ เล่ม จึงจะมีจานวนมากพอที่จะนาไปถวายวัดต่าง ๆ ได้ อย่างทั่วถึง ซึ่งการ
หล่อเทียนแต่ละเล่มสมัยนั้นต้องใช้ขี้ผึ้งในการหล่อเทียนหนักถึง ๑๖ ชั่ง ปีหนึ่ง ๆ จะใช้ขี้ผึ้งจานวนมาก ดังนั้น
เมื่อถึงเวลาที่หล่อเทียนทางสานักพระราชวังจึงบอกบุญไปยังพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการทั้งฝุายหน้าและฝุาย
ใน เจ้าภาษี นายอากร และขุนนางฝุายต่าง ๆ ให้นาขี้ผึ้งมาช่วยกันหล่อเทียน จึงสาเร็จลงได้ มูลเหตุที่ต้องมี
การหล่อเทียนนั้นก็เนื่องมาจากในฤดูฝนหรือที่เรียกกันว่า “ ฤดูการเข้าพรรษา ” คือ ช่วงแรม ๑ ค่า เดือน ๘
ถึง วัน ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๑ นั้นกาหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องงเข้าอยู่ประจา ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอด
ระยะเวลา ๓ เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอยู่จาพรรษาในพระอารามระหว่างนั้นมีการสวดมนต์ทาวัตรทุกเช้าค่า
มีความจาเป็นต้องใช้เทียนไว้สาหรับจุดบูชาให้ตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สาหรับให้
พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด ๓ เดือน ของกาหนดเวลาเข้าพรรษาจึงเรียกเทียนที่หล่อขึ้นนี้ว่า “ เทียนพรรษา
” หรือ “ เทียนจานาพรรษา ” และประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาจึงได้สืบทอดต่อกันมา
จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา จึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของประเพณีการหล่อเทียน
และถวายเทียนพรรษา ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการ
“ เข้าพรรษา ” แปลว่า “ พักฝน ” หมายถึง
พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจา ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้อง
จาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคาสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จาเป็นต้องมีที่อยู่ประจาแม้ในฤดู
ฝน ซึ่งชาวบ้านจึงตาหนิติเตียนว่าไปเหยียบต้นข้าวกล้า และพืชพันธุ์ต่าง ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรง
วางระเบียบการจาพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจาที่ตลอด ๓ เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่า เดือน
๘ ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม ๑ ค่า เดือน 8 หลัง และออกพรรษาในวัน
ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๑ เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้นก็ทรงอนุญาตให้
ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน ๗ คืน เรียกว่า “ สัตตาหะ ” หากเกินกาหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่ง
การจาพรรษาจัดว่าพรรษาขาดแต่อย่างไรก็ตามแม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชน
ในตาบลเขาดินพัฒนาก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะทาบุญรักษาศีลทาจิตใจให้ผ่องใส และทั้งยังก่อนวันเข้าพรรษา
ชาวบ้านจะไปช่วยพระสงฆ์ทาความสะอาดในวัดพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทาบุญตักบาตร ถวายอาหารคาว
หวาน ดอกไม้ธูปเทียน และเทียนพรรษา เครื่องปัจจัยไทยธรรม ฟังเทศน์ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่
วัด บางคนตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆ เช่น สุรายาสูบ การฆ่าสัตว์ เป็นต้น
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 1๖ (11) และพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๗ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๘) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๕๐
และในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการพัฒนาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์ ส่งเสริม รักษาสืบสานไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ทางศาสนาที่สืบทอดต่อกันมาแต่ สมัย
พุทธกาล องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา จึงได้จดั โครงการจัดกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มาแต่โบราณให้
ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป
๒. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมทานุบารุงพระพุทธศาสนา
๓. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ทากิจกรรมร่วมกัน
ตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน
๔. เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และประชาชนจะได้ร่วมกันทาบุญ
๕. เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
๔.เป้าหมาย ประชาชน ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ผู้นาชุมชนต่าง ๆ ในตาบลเขาดินพัฒนา
๕.พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๖.วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดทาประเมินผลโครงการ
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ทาให้มีการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มาแต่โบราณให้
ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป
๒. ทาให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมทานุบารุงพระพุทธศาสนา
๓. ทาให้มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ทากิจกรรมร่วมกัน
ตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน
๔. ทาให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และประชาชนจะได้ร่วมกันทาบุญ
๕. ทาให้มีการปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

........................................................................

๕๑
1.3.2(๓) ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
การทุจริตเป็นปัญหาสาคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ ดังนั้น การปลูกจิตสานึกของคนใน
ชาติให้มีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้
เยาวชนมีความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบล
เขาดินพัฒนาจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนัก
ในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์เยาวชนในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพื่อกาหนดรูปแบบกิจกรรม

แนวทางในการดาเนินการ
2. จัดประชุมคณะทางานฯ
3. ดาเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่กาหนด
4 สรุปติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสานึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริตและเสียสละเพื่อส่วนรวม เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป

๕๒
1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
๑.๓.๓(๑) ชื่อโครงการ : โครงการวันเด็กแห่งชาติ
๒. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้ (11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม และพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่พัฒนา
ตาบลด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และส่ งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒ นธรรม การพัฒ นาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
วันเด็ก ถือเป็นวันสาคัญของเด็กและเยาวชนทุกคน วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทยตรงกับวัน
เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ประเทศไทยได้เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2498 และกาหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มี
มติเปลี่ยนแปลง วันเด็กแห่งชาติ มาเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508
เป็นต้นมา โดยใน แต่ละปีจะ มีคาขวัญวันเด็กจากผู้นาของประเทศ คือ นายกรัฐมนตรีมอบให้เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติทุกปี สาหรับ ในปี พ.ศ. 2558 คาขวัญจากพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของ
ประเทศไทยได้มอบไว้ ว่า “ความรู้คู่คุณธรรม นาสู่อนาคต” ดังนั้น การจัดกิจกรรมวันเด็กก็เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่ง
เป็นเวทีที่ให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนในการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆตามศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มที่ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นการให้ความสาคัญแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของตนเองในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และเป็นการสร้างความ
อบอุ่นให้กับครอบครัวได้มีการปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา จึงจัดโครงการวัน
เด็ก ขึ้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนี ย มประเพณีที่ดีงามซึ่งได้สื บทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน โดยดาเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก ได้รับรู้ และสารประโยชน์อย่างเต็มเปี่ยมในวันเด็ก
แห่งชาติ
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชน เห็นความสาคัญและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศชาติ และได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีโอกาสในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆตามศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีกิจกรรมนันทนาการ สนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกับการเรียนรู้ตามวัย
4. เด็ก เยาวชนและครอบครัวได้ทากิจกรรมร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันภายในครอบครัว
๔.เป้าหมาย เด็กที่อยู่ในเขตตาบลเขาดินพัฒนา
๕.พืน้ ที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๖.วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ

๕๓
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดทาประเมินผลโครงการ
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ ปีละ ๓๐,๐๐๐
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชน เห็นความสาคัญและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ และได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีโอกาสในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆตามศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีกิจกรรมนันทนาการ สนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกับการเรียนรู้ตามวัย
4. เด็ก เยาวชนและครอบครัวได้ทากิจกรรมร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันภายใน
ครอบครัว

........................................................................

๕๔
๑.๓.๓(๒) ชื่อโครงการ : โครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมมือ ร่วมใจ รักษา
สิ่งแวดล้อม และหลักการดาเนินชีวิตให้เหมาะสมตามช่วงวัย
๒. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่สาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น น้า ปุาไม้ แร่ธาตุ ซึ่งนับวัน
จะหมดลงเนื่องจากมนุ ษย์ ไม่ได้ ตระหนั กถึ งคุณ ค่าและการบารุ งรักษา จะเห็ น ได้จ ากปัจ จุบัน ปัญหามลพิ ษ
สิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ทาให้น้าเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสานึกของมนุษย์ที่มีต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญ และต้อง
ได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดี
ที่จะเป็นกาลังในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม
และปัญหาที่จะได้รับผลกระทบจากการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทาโครงการอบรม/
ทัศนศึกษาดูงานเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมมือ ร่วมใจ รักษา สิ่งแวดล้อม และหลักการดาเนินชีวิตให้เหมาะสม
ตามช่วงวัย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ น การปลู กและปลุ กจิ ตส านึกให้ แก่เ ด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึ งความส าคั ญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตสานึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติ
ของชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน
4. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
5. พื้นที่ดาเนินการ
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่กาหนดตามความเหมาะสม
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
๒. ประสานงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม
๔. ดาเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้
๕. สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
4๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

๕๕
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์

1. เด็กและเยาวชนกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิด
จิตสานึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ
3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสานึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน

........................................................................

๕๖
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร
2.2.1(1) ชื่อกิจกรรม “ผู้บริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ป ระเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สู งขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุกยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น
และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา
ที่ได้สร้ างความขมขื่น ใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
จานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมากและมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส
หรื อช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่น จะใช้อานาจให้ ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานใน
หน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิด
ขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้น จึง
มีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

๕๗
อย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาด้วยการจัดทาแผนปูองกันการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้ อย่างน้อย 1 ฉบับ
2. มีการประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้ ของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง
๓. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริการส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้ของผู้บริหาร องค์ ก ารบริ ก ารส่ ว น
ตาบลเขาดินพัฒนา
2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
4. ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
5. จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
7. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
8. รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่มีงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต - มีประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้ ของผู้บริหาร อย่างน้อย 1
ฉบับ
- มีการประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้ของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่าง
น้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
2. ผลลัพธ์ – การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกัน
การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
.............................................................

๕๘
๒.๒ มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
2.2.1 มาตรการมาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริ หารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน
2.2.1(๑). ชื่อมาตรการ “มาตรการมาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล”
2. หลักการและเหตุผล
พนั ก งาน อบต. ลู ก จ้ า งประจ า และพนักงานจ้า งขององค์ การบริห ารส่ ว นตาบลเขาดิน พัฒ นาเป็ น
บุคลากรที่มีความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้ เกิดประโยชน์ ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒ นางานขององค์กรจะบรรลุ ผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปั จจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมเพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 มาตรา 69/1 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง าน และการเปิ ดเผยข้อ มู ล ข่ าวสาร ตามพระราชกฤษฎี ก า ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลและประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทางานมีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจานงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของ
ผู้บริหารให้ปรากฏชัดเจน
2. เพื่อกาหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทางาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง
และมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม
3. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และปูองกันการได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
4. เป้าหมาย จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ

๕๙
1. กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตาแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาเรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ. 25๕๘
2. นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
4. ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
5. สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. แนวทางปูองกันการได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระบียบ
3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส
4. ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 %
5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80%

.............................................................

๖๐
๒.๒.1(๒) ชื่อโครงการ:มาตรการมาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัดอบต. หัวหน้าส่วน
ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลเขาดินพัฒ นาเป็นหน่ว ยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่
ของสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้อง
ทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้
การบริการเกิดความล่ าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุห นึ่งของการกระทาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา
69/1 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจั ดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 59(2) ที่กาหนดให้
นายกองค์การบริหารส่ว นตาบล มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล มาตรา 60 กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล และลูกจ้างของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ได้ มาตรา 60/1 กาหนดให้ปลัดนองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหาร
ส่ว นตาบล และลู กจ้ างองค์การบริ หารส่ ว นตาบล รองจากนายกองค์การบริหารส่ ว นตาบล และรับผิ ดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบายและอานาจหน้าที่อื่น
ตามที่ มี ก ฎหมายก าหนด หรื อ ตามที่ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล มอบหมายประกอบกั บ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่ วนตาบล จังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลเจังหวัดสระบุรีดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง
เงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ขึ้น

๖๑
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3. เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
4. เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
6. วิธีดาเนินการ
1. ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบั งคับและ
หนังสือสั่งการ
2. จั ดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
3. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทนจานวนไม่น้อยกว่า 4
ฉบับ
2. ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับความ
สะดวกและลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
.............................................................

๖๒
๒.๒.1(3) ชื่อโครงการ: กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน
ซึง่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุล พินิ จ ของผู้ บั งคับ บั ญชาในการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนั กงานส่ ว นตาบลได้กาหนดให้ น ายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่ อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการ
สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย พนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
5. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบล เขา
ดินพัฒนา โดยประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ
และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้
โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตาบลส่วนตาบลเขาดินพัฒนา รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบล เขาดิน
พัฒนาพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสระบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสระบุรี
7. ระยะเวลาดาเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายนและ กันยายน – ตุลาคมของทุกปีงบประมาณพ.ศ.
25๖2 – 25๖๔

๖๓
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

.............................................................

๖๔
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2.2.2(1) ชื่อโครงการ:กิจกรรม “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหา
พัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนั ง สื อสั่ งการที่เ กี่ย วข้อง ซึ่ง ถือ เป็ น เรื่อ งส าคัญที่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจะต้อ งทาตามกฎหมาย
ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง
3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุม
2. จัดทาคาสั่งคณะทางาน
3. ประชุมคณะทางาน
4. กาหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
5. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ
6. กากับติดตามการดาเนินการตามมาตรการ
7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปรับปรุง
แนวทางในการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ

๖๕
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีม าตรการปู อ งกั น และก ากับ ติด ตามการใช้ จ่า ยงบประมาณที่ ไม่ส มควร ผิ ด วัตถุ ประสงค์ ไม่ มี
ประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง
2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร
.............................................................

๖๖
๒.๒.2(2) ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
๒. หลักการและเหตุผล
การบริหารพัสดุ เป็นการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนการได้มาซึ่งพัสดุ ซึ่งหมาย
รวมถึงการจัดหา และการจัดการพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการ
จัดหาพัสดุ เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารพัสดุ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน หากหน่วยงานมีการบริหารการพัสดุที่ดี มีประสิทธิภาพ จะช่วย
สนับสนุนและตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ได้บรรลุตามเป้าหมาย โดยผู้ปฏิบัติงาน
พัสดุจ ะต้องมีความละเอียด รอบคอบ และผลของงานจะต้องมีห ลักฐานที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ครบถ้ว น
ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ได้ให้ความสาคัญต่อด้านการจัดหาพัสดุ
โดยจั ดให้ ด้ านการจั ด หาพัส ดุเป็ น เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสด้านแรก จากเกณฑ์ม าตรฐาน ๗ด้าน ตาม
มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กาหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ โดยมาตรฐานความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นมาตรฐานที่เสริมสร้างกระบวนการ
เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อถือให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยเป็นการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างมาตรฐานในการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้ อจัดจ้าง)
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานและชุมชน รวมทั้งเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ดังนั้น งานพัสดุและทรัพย์สิน จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาการบริหารพัสดุและกระบวนการจัดหา
พัสดุ เพื่อให้การพัสดุมีการบริหารงานที่ชัดเจน ตามหลักการบริหารพัสดุที่ดีคือ “ มีประสิทธิภาพถูกต้องโปร่งใส
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ” โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันง่ายแก่การตรวจสอบ
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
๓.เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๔. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
๕. เพื่อให้การบริหารพัสดุ และการจัดหาพัสดุ มีความถูกต้องและสอดคล้องกับ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้

๖๗
๗. เพื่อเป็นการสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
๔. เป้าหมาย
๑ เชิงปริมาณ
๑.๑ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๑.๒ ดาเนิ น การตามแผนงานได้ถูกต้อง ครบถ้ว น ตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ๑๐๐%
๒ เชิงคุณภาพ
กระบวนการจัดหาพัสดุ มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของทางราชการ อย่างเคร่งครัด
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อเสนอและขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. กาหนดเนื้อหาและขอบเขตในการดาเนินโครงการและลงมือปฏิบัติจริง
๓.๑ การจัดทาแผนการจัดหาพัสดุประจาปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
ภายในระยะเวลาที่กาหนดของทุกปีตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ
๓.๒. ดาเนินการจัดหาพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๓. จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการ และร้อยละ
ของจานวนงบประมาณ
๓.๔.จัดเก็บข้อมูลในการจัดหาพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้ างใน
แต่ละรอบเดือน
๓.๕. สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๓.๖. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
๓.๗. รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุใน
ปีงบประมาณ
๓.๘.การประกาศเผยแพร่ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ให้ประชาชนได้รับทราบ
๓.๙. การรายงานต่ อ ส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น จั ง หวั ด สระบุ รี ส าหรั บ ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง
๓.๑๐. สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลการดาเนินโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๗.ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔

๖๘
๘. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
๒. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานพั สดุของหน่วยงาน ด้วยความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบและเข้าดูได้
๓. บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุด

.............................................................

๖๙
๒.๒.2(3) ชื่อโครงการ:โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนามีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการ
จัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนตาบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นไปตามตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 ที่กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 67 (9) ที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่อื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจ ารณาถึง ประโยชน์ และผลเสี ย ทางสั งคม ภาระต่อ ประชาชน คุณ ภาพ วั ตถุ ประสงค์ที่ จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้ น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้ อ – จัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล
3. เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
9) พ.ศ. 2553 จานวน4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาและชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

๗๐
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
2. นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
2. ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ70
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหาการ
ร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

.............................................................

๗๑
๒.๒.๓.สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๒.๒.๓.(๑)ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาดิ น พั ฒ นาบริ ห ารจั ด การโดยการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop
Service) ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถาม
ข้อมูล ยื่นคาขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล ติดตาม
ความคืบหน้า และแจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทางานแต่ละ
กระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร
การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกาหนดระยะเวลาดาเนินการของแต่ละกระบวนงาน เพื่อให้บริการที่ดีกับ
ประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนายังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทาง
เท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้าน
การส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คานึงถึงการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความโปร่งใส
ในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม เสมอภาค
2. เพื่อเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ และนาผลมา
ปรับปรุงในการให้บริการ
3. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ
4. เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน
4. เป้าหมาย ทุกสานัก/กอง/ฝุาย ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดาเนินการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ

๗๒
1. ผู้ บ ริห ารมอบนโยบาย/แนวทางในการดาเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ตามแต่ภารกิจงานบริการสาธารณะ
2. ประชุมสานัก/กอง/ฝุาย ที่เกี่ยวข้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธ รรม ไม่
เลือกปฏิบัติ ตรวจสอบได้
3. จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ กาหนดให้ มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา
อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน และกาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
4. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ทาการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์
อื่นๆ ที่ประชาชนสามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ให้ผู้บริหารและประชาชน รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ
6. ประชุมสานัก/กอง/ฝุาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความพึง
พอใจแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อสาธารณชน
2. ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80
3. ลดจานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ
4. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ

.............................................................

๗๓
๒.๒.๓.(2) โครงการสารวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนามีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลและในการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการ
จัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้นองค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบ
ว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การ
ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่กาหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่ว มของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สุ ข ของประชาชนเกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่อ ภารกิ จของรัฐ มีป ระสิ ท ธิภ าพและเกิด ความคุ้ม ค่า ในเชิ งภ ารกิจ ของรั ฐ
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตาบล ของ
ตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน จ้าง อีกทั้งเพื่อ
เป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมี
โครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ
2. เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
2. ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามรูปแบบ
ที่กาหนด

๗๔
3. สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
4. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
5. ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6. น าผลการประเมิน มาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิตผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลจานวน1 ฉบับ
2. ผลลัพธ์
-ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

.............................................................

๗๕
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๓.๑.(๑) ชื่อโครงการ : มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้
มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อกากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
องค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาจึงได้จัดทามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริห ารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติห น้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

๗๖
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 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
3. จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
1) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
2) จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
4) จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
5) จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลา ทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
5) การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดทา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
2. มี แผนภู มิแสดงข้อมู ล การให้ บ ริ การ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนิน การเกี่ยวกั บการบริการ
ประชาชน ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
.............................................................

๗๗
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๓.๒.(๑)ชื่อโครงการ :มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้ าที่ให้ กับผู้ ใต้บังคับบัญชาในการบริห ารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้ นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมี
การปรั บให้เข้ากับ สภาพสังคมและทัน ต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริห ารราชการขององค์การบริห ารส่ วนตาบลเขาดินพัฒ นาภายใต้กรอบอานาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
2. ดาเนินการออกคาสั่งฯ
3. สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๒.(๒) ชื่อโครงการ :มาตรการ มอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
2. หลักการและเหตุผล

๗๘
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้บั ญญั ติเกี่ย วกับ อานาจหน้ าที่ของนายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบล ไว้ห ลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เอาไว้ การที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล จะดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้เกิด ช่องว่างในการประพฤติมิชอบใน
ขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบล จึงได้
กาหนดมาตรการให้มีการมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน ๒ เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล พิจารณา
2. ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเปูาหมายดาเนินการแล้วเสร็จ

.............................................................

๗๙
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๒.๔.๑(๑) ชื่อโครงการ :กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ทาให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนใน
สังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตาบลจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และ
มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทาความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้
ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความ
ดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็น
สุข
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี
อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจานวนไม่น้อย
กว่า ๒ คน/ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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๘๐
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
๒.๔.๒.(๑)ชื่อโครงการ :กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันสาคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดีดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทาความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตาบลเขาดินพัฒนาผู้
ที่ทาคุณประโยชน์หรื อเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการ
ต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทาคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่ อง
บุคคลผู้เสียสละและทาคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัด
กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน
พัฒนามีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาดินพัฒนามีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
4. เป้าหมาย
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ดินพัฒนา
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
5. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
2. คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทาความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
3. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่าน
การคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ

๘๑
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนามีค่านิยม ยกย่อง
เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
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๘๒
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๔.3.(1)ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนว
ทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้น ย้าแนวทางการแก้ไขเพื่ อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทาการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่าย
ทาให้ ต้องใช้ทรั พยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิ ตสู งขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การ
ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้
พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทาให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้าน
น่าอยู่น่าอาศัย และที่สาคัญสามารถใช้บริโภคในครั วเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจาก
ตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร
๔.เป้าหมาย ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๕.พื้นที่ดาเนินการ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๖. วิธีดาเนินการ
๑. ดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจาปี
๒. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2– 25๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดาริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนากลับไปดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

.............................................................

๘๓
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๕.๑.(๑) ชื่อโครงการ :มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนด
ดัชนีในการประเมินที่คานึ งถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
นาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาจึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
ที่กาหนดดั ช นี ในการประเมิน การปฏิบั ติ ร าชการด้ว ยความซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริต ตามแนวทางการบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่น ที่มีดัช นี ในการประเมิน การปฏิบัติราชการด้ว ยความซื่อสั ตย์ สุ จริต ตามแนวทางการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

๘๔
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
๒.๕.๑.(๒) ชื่อโครงการ :กิจกรรม“การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ดินพัฒนา”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
บัญญัติว่าการปฏิบัติห น้าที่ของส่ว นราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ งานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาดินพัฒนาจึงได้จัดให้มีการจั ดทาข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนากับปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลและหัวหน้าสานักปลัด/ผู้อานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/
ฝุาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. เพื่อให้ ห น่ ว ยงานระดับส านัก/กอง/ฝุ าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก/กอง/ฝุ าย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔
4. เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๔.เป้าหมาย พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๖.วิธีดาเนินการ โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาดินพัฒนากับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
กับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการแต่ละมิติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา

๘๕
๒.๕.๑.(3)โครงการ จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมตาบลเขาดินพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม
2557 ให้จัดจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม เพื่อ ทาหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริก ารข้อมูลข่าวสารให้
คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทาหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตาม
มาตรา 32 แห่ งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
กาหนดให้หน่วยราชการ จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้การปฏิบัติราชการ มีเปูาหมาย
เพื่อให้เกิดความผาสุกและ ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่เสมอ และการพัฒนารวมทั้งต้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อนาไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้น
โดยเร็ว และเพื่อให้การ บริหารราชการ ดาเนินไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถบา บัดทุกข์บารุง
สุข ตลอดจนแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประสบ
ผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2556 อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้ง เบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนั้น เพื่อให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อาศัยอานาจแห่งประกาศคณะรักษา ความสงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ดารงธรรม องค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาดินพัฒนา” ขึ้น ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๒ ตาบลเขา
ดินพัฒนา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมีอานาจหน้าที่ในการรับเรื่อง และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่อง ปัญหาความต้องกรและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน และทาหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 เพื่อให้ประชาชนสามารถ เสนอเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแส เสนอความคิดเห็น คาติชม เกี่ยวกับการดาเนินงานของอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งใน
กรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับ และปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนเพื่อมิให้ผู้
ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การบริหารราชการดาเนินไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถบาบัดทุกข์ บารุงสุข
ของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประสบ
ผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
๒. เพื่อให้การขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมาฉันท์ในพื้นทีอ่ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝุ าย ได้รับความรู้ ได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง เข้าใจบทบาทหน้าที่
พลเมืองทีด่ ี มีความรักสามัคคี เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน คานึงถึงชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นประโยชน์สูงสุด
เกิดการพัฒนาระดับหมู่บา้ น/ชุมชน นาไปสู่การพัฒนาประเทศ
๓. เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นและความ พึง
พอใจของผู้รับบริการอยู่เสมอ
๔.เป้าหมาย ประชาชนในตาบลเขาดินพัฒนา
๕. พื้นที่ดาเนินการ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา

๘๖
๖.วิธีดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดารงธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
๒. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่า งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน
2. หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจ ที่ได้รับความโปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม
3. สามารถแก้ไขความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

................................................................

๘๗
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๕.๒.(๑) ชื่อโครงการ :กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
เนื่องจากเห็นความสาคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสาคัญช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาเขาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ ยง
จากการดาเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อาเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนายังให้
ความสาคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ตรวจสอบภายในโดย
อิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/
หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่
เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มี
เหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45
วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนินการทาง
วินัย ฝุายนิติการ มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือ
กับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาเพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2. เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย ทุกสานัก/กอง/ฝุาย จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
- ทุกสานัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ

๘๘
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน พัฒนามีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนามีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

................................................................

๘๙
๒.๕.๒.(๒) ชื่อโครงการ :มาตรการ“ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่
หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและ
สุจริ ต ซึ่งหน่ วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปู องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน
พัฒนาจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบ
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มสนับสนุน กลไกการตรวจสอบจากหน่ว ยงานภาครัฐ และองค์กรอิส ระที่มีห น้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางานLPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ

................................................................
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2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ
๒.๕.๓.(๑) ชื่อโครงการ :มาตรการ“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลเขาดินพัฒนามีนโยบายใช้ห ลักธรรมาภิบาลส่ งเสริมให้ ภ าค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น
ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาดินพัฒนารวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาขึ้น
เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมายมีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
2. จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
3. จัดประชุมให้ ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริ ห ารส่ว นตาบลเขาดินพัฒ นาให้ผู้ รั บ บริการ ผู้ มีส่ ว นได้เสี ยคู่สั ญญา ประชาชนทั่ว ไป หน่ว ยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรง
กับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน
พัฒนาโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง
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๒.๕.๓.(๒)ชื่อโครงการ :มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปู องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล
เขาดินพัฒนา จึงได้จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาว่าปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน
และการตอบสนองต่อข้อร้ องเรี ย นในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิช อบของข้าราชการ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสาคัญ
ของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ
3. กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
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4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ
ภายใน ๑5 วัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลั พธ์ ภาคประชาชนมีบ ทบาทในการเฝู าระวั ง และติด ตาม ตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที่

................................................................

๙๓
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๑.๑.(๑) ชื่อโครงการ :มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ มีข้อมูล ข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินการต่างๆ ของรัฐดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาดินพัฒนาจึงได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อ มูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ดินพัฒนาโดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ สานักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
4. เป้าหมาย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาจานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจั ดหาพัส ดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
๖. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๔

๙๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
......................................................................

๙๕
๓.๑.๑.(๒) ชื่อโครงการ :กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาดินพัฒนา”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดและ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี
ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2556
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จาหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
๒. แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จานวน1 ฉบับ
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีการดาเนินงานโครงการ
1. จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
๓. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา ณ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ
......................................................................

๙๖

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริ หารงบประมาณ
การเงินการจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมายระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
๓.๑.๒.(๑) ชื่อโครงการ :มาตรการ“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
จึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
2. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10
ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๔

๙๗
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
๓.๑.๒.(2)ชื่อโครงการ :กิจกรรม“การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตาบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน
การบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบ
ได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อเผยแพร่ ข้ อมู ล ข่า วสารในการปฏิ บัติ ง านให้ ป ระชาชนได้ รับ รู้ เพื่อ ประชาสั มพั น ธ์ก าร
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัด
จ้าง จัดหาพัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่ น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบ
การบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ว นตาบลทาให้ ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน

......................................................................

๙๘
๓.๑.๒.(3) มาตรการ“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน
พัฒนา
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาจึงได้ตระหนัก
และเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อ มูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การ
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารครอบคลุ มทุกกลุ่ มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่ว ยงาน
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาได้ง่ายและสะดวกมาก
ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
2. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า ๓ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

......................................................................
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
๓.๑.3.(๑) ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
2. หลักการและเหตุผล
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนาเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การดาเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลให้สามารถมองเห็นภาพหรือ
เห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลจึงจาเป็นต้องพิจารณาใน
การเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่
ต่างกันเป็นสิ่งสาคัญทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตาม
ภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน
4. เป้าหมาย เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาให้แก่
ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง
1. จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน
2. จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
3. ปูายประชาสัมพันธ์
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5. เสียงตามสาย
6. อื่นๆ
5. พื้นที่ดาเนินการ ในเขตพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. เสนออนุมัติโครงการ
2. ดาเนินการประชุม
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3. มอบหมายงาน/จัดทาการร่วมนาเสนอร่างรูปแบบ
4. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 -๒๕๖๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลและมีความพึง
พอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
......................................................................
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
๓.๒.๑.(๑) ชื่อโครงการ :โครงการจัดประชาคม
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่ ว มกั น ของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน มี
กระบวนการจัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาได้ดาเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจาปีงบประมาณ 25๖๑ เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาเขา ประจาปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔รวมถึงการนาเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลในปีถัดไปสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา จึงได้จัด
ให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจาปี ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชน
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
3. เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
4. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
5. เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
6. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจ ริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน ๑๐ชุมชน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาเขา สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อ
นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
5. พื้นที่ดาเนินการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
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๕. จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
๖. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
8. จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 -๒๕๖๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

......................................................................

๑๐๓
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
๓.๒.๒.(๑)ชื่อโครงการ :มาตรการการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน
พัฒนา
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริห ารส่ วนตาบลเขาดิน พัฒ นาเป็นหน่ว ยงานภาครัฐที่เน้นการให้ บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็นการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
มีการจั ดตั้ งศูน ย์ รั บ เรื่ องราวร้ องทุ กข์ เพื่ อไว้ ส าหรั บรั บเรื่ องร้อ งเรี ยน/ร้ องทุ กข์ จากประชาชนที่ไ ด้รั บความ
เดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
2. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาดินพัฒนา
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชน
ในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้
มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
3. นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จาเป็นและเร่งด่วน
4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ -๒๕๖๖๔
7. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

๑๐๔
1. มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือนทาให้เห็นว่าประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
2. สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
.............................................................

๑๐๕
๓.๒.๒.(๒)ชื่อโครงการ :กิจกรรมจัดทาคู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ร าชการมุ่ ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชนโดยยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่องานบริ การมีป ระสิ ทธิ ภ าพและเกิด ความคุ้มค่า ในการให้ บริ การไม่มีขั้น ตอนปฏิ บัติงานเกิน ความจาเป็ น
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอประกอบกับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) จังหวัด
สระบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ได้แจ้งว่าสานักงานคณะกรรมการปูองกั นและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity
and Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 โดยทางสานักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่ องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน
(Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาจึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ดินพัฒนาเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ใน
การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่ อให้ ก ารดาเนิ น งานจั ด การข้อ ร้องเรียนขององค์การบริห ารส่ ว นต าบลเขาดิน พัฒ นามี
ขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. เพื่ อ สร้ า งมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ มุ่ ง ไปสู่ ก ารบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน
พัฒนาทราบกระบวนการ
๕. เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การ
ข้อร้องเรียนที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้
มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้ องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
๕.พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๖. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาคู่มือร้องเรียนร้องทุกข์

๑๐๖
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
3. นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จาเป็นและเร่งด่วน
4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 -๒๕๖๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีการจัดทาคู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
2. ประชาชนทั่วไปเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
3. เป็นคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
.....................................................................

๑๐๗
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓.๒.๓.(๑)ชื่อโครงการ :กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้อง
ทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
2. เพื่อให้ เกิดการปฏิบัติห น้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่ว ย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
3. เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดาเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีการดาเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 25๖2 – 25๖๔
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติการสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
9. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย
2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
.....................................................................

๑๐๘
๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
๓.๓.๑(๑) ชื่อโครงการ :มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาดินพัฒนา
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์ก ร
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบล
เขาดิน พัฒ นาในฐานะองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริห ารส่ ว นตาบล มีองค์กรในการจั ดทา
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมและแสดงความคิด เห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน
พัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาให้สอดคล้องกับประเด็นหลั กการพัฒนาที่
ประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน
พัฒนากาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบล 7.
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนามีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลเขาดิ น พั ฒ นาและร่ างแผนพัฒ นาสี่ ปี องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลเขาดิ นพั ฒ นาเพื่อ ใช้เ ป็ น
แผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการ
ทุจริต
.....................................................................

๑๐๙
๓.๓.๑(2) ชื่อโครงการ :กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่ ว มกั น ของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน มี
กระบวนการจัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนั บสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาได้ดาเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจาปีงบประมาณ 25๖๑ เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนาประจาปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการนาเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลในปีถัดไปสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจึงได้จัดให้มีโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจาปี ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชน
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
3. เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
4. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
5. เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
6. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน 7 หมู่บ้าน ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน
เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
5. พื้นที่ดาเนินการ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
๕. จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
๖. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
๗. จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

๑๑๐
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 -๒๕๖๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
3. ได้แผนงานโครงการของหมู่บ้าน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วน
ตาบล
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....................................................................

๑๑๑
3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
๓.๓.2(1) ชื่อโครงการ: กิจกรรมส่งเสริมและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล
กระบวนการจั ดซื้อจั ดจ้ างภาครัฐ (Public procurement) เป็นกระบวนการส าคัญในการ
ขั บ เคลื่ อ นงบประมาณรายจ่ า ยเพื่ อ พั ฒ นาประเทศ แม้ ว่ า การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งจะมี ขั้ น ตอนและกลไกควบคุ ม
ตรวจสอบที่รัดกุมอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Corruption in public
procurement) ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มีหลักการและเหตุผล คือ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ที่จะส่งผล
กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในหน่วยงาน และสร้างความโปร่งใสแก่การบริหารงานด้าน
การพัสดุ จึงได้จัดทามาตรการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งหมายให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการจัดหา สามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยไม่มีเงื่อนไข อันจะเป็นแนวทางสาคัญในการ
ป้องกันการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนเกิดความผูกพัน รู้สึกรัก และมีจิตสานึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสร้างความโปร่งใส ให้
ประชาชนติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๔. เพื่อผู้บริหารท้องถิ่น สามารถบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรงกับความต้องการของประชาชน
มากยิ่งขึ้น
๕. เพื่อเป็นการตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ขั้นตอน
๖. เพื่อเป็นการสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
๔. เป้าหมาย
๔.๑ เชิงปริมาณ
๔.๑.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการจัดหาพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๔.๑.๒.คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาคประชาชน และผู้แทนหมู่บ้าน

๑๑๒
๔.๒.เชิงคุณภาพ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งด้านการตัดสินใจ และการ
จัดสรรทรัพยากรของชุมชน
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทากิจกรรมเพื่อเสนอและขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. กาหนดเนื้อหาและขอบเขตในการดาเนินกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริง
๖.๔.ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแต่ละวิธีการจัดหาพัสดุ และให้มีประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินการ
จัดหาพัสดุ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของทางราชการ
๔. สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๕. สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลการดาเนินโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๗.ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๘. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ และการตัดสินใจ ต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐ
๓. กระจายอานาจการตัดสินใจร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสร้างความสมดุล
และลดข้อขัดแย้ง ที่มีต่อการภารกิจของหน่วยงานด้านการจัดซื้อจ้างที่ส ร้างความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน
๔. ผู้บ ริ หารท้องถิ่น มีข้อมูลในการวางแผนและการบริห ารงานของหน่วยงานได้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน

.....................................................................

๑๑๓
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓.๓.๓(1) ชื่อโครงการ :กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน
พัฒนา
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นามี ห น้ าที่
ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง คณะกรรมการจะต้ อ ง
ดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่ าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้ น เพื่อให้ เป็ น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาดินพัฒ นาเขา จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.
2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559-2560)ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กบั ประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
2. เพื่อการปรับปรุงแผน
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
4. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
5. เพื่อความกระจ่างชัดของแผน
6. เพื่อการพัฒนาแผนงาน
7. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
8. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
9. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต การประเมินโครงการ
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
6. วิธีดาเนินการ
มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อติดตามโครงการตามแผน
ที่ได้ดาเนินการ เพื่อนาเสนอผู้บริหารให้ทราบต่อไป

๑๑๔
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดินพัฒนา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนโครงการที่ได้รับการประเมิน
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