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บทนำ
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติกลับทาให้มีแนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อ -จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยั งคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย ระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็ น ที่ย อมรั บว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สั งคมทุนนิยม และ
บริโภคนิยม ทาให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้ม
ที่จะมีพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ ง ใส การทุ จ ริ ต ในปั จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบาย ที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้ อยลง และมีค วามเห็ น แก่ตัว มากยิ่ งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่ ว นตนเป็นที่ ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็น คนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี ความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั น และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั น มีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลก ที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง
3 คะแนน จากปี 2558 ได้ ล าดั บที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ ง สามารถสะท้ อนให้ เห็ นว่ าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริ ต ไม่ว่าจะเป็ น การเป็ นประเทศภาคีภ ายใต้อนุสั ญญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน
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มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจ ริ ตทุกรู ปแบบ โดยได้ รับความร่ว มมือจากฝ่ ายการเมือง หน่ว ยงานของรั ฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทีย มนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต ” มี เ ป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริ หารงานภาครัฐ ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สู งขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้ น เพื่อ ให้ การดาเนิ น การขั บเคลื่ อ นด้า นการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริต บัง เกิด ผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับ การบริหาร
จั ดการที่มีความโปร่ ง ใส สร้ างค่านิ ย ม วัฒ นธรรมสุ จริตให้ เกิดในสั งคมอย่างยั่งยืน จึ งได้ดาเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่ อนด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
แท้จริง

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
3.1 เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3.3 เพือ่ ให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
3.4 เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.5 เพื่อพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: Action Plan
for Zero Tolerance & Clean Thailand

4. เป้าหมาย
4.1 ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่น มี จิ ตส านึ กและความตระหนักในการปฏิบัติห น้ าที่ราชการให้ บังเกิดประโยชน์สุ ขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
4.2 เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงาน ที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของข้าราชการ
4.3 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.4 กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
4.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
5.1 ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
5.3 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
5.4 สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5.5 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีแนวทางการบริห ารราชการที่มีประสิ ทธิภ าพ ลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2

: Action Plan
for Zero Tolerance & Clean Thailand

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
มิติ
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ
1.1 การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.1.1 (1) โครงการบริหารงาน
10,000
ตามหลักธรรมาภิบาล
1.1.1 (2) โครงการสมุดความ
ดีพนักงานจ้าง
1.1.2 มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
ไม่ใช้
จริยธรรมขององค์การบริหาร
งบประมาณ
ส่วนตาบล
1.1.3 มาตรการจัดทาคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
1.2.1 โครงการปลูกต้นไม้
ทดแทนเพิ่มพื้นที่สีเขียว
(ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์
พื้นที่สีเขียว)
1.2.2 โครงการฝึกอบรม
การผลิตเครื่องใช้จากเส้นใย
พลาสติก

-

-

-

100,000

-

40,000

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

60,000

80,000

50,000 140,000

-

-

1.3 การสร้างจิตสานึก 1.3.1 โครงการป้องกันและ
20,000
และความตระหนักแก่ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย
เด็กและเยาวชน
อันควร
1.3.2 โครงการอุปสมบท
20,000
บรรพชาและบวชศีลจาริณีภาค
ฤดูร้อน
1.3.3 โครงการป้องกันและ
20,000
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี
มิติที่ 1
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

รวม
2.1 แสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

2 มาตรการ - กิจกรรม
7 โครงการ
2.1.1 กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

-

-
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ไม่ใช้
งบประมาณ

มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อานาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

มิติที่ 2

รวม

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.2.1 กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
2.2.2 (1) กิจกรรมควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.2.2 (2) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
2.2.3 กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจ โดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ
2.3.1 กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
2.3.2 (๑) มาตรการมอบ
อานาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
2.3.2 (๒) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ
2.4.1 กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
2.4.2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2.5.1 มาตรการจัดทาข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ
2.5.2 กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
2.5.3 มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน
4 มาตรการ 5 กิจกรรม
- โครงการ
3.1.1 มาตรการพัฒนาศูนย์
20,000 20,000 20,000 20,000
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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หมายเหตุ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

มิติ

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ประชาชนได้มีส่วนร่วม 3.1.2 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ตรวจสอบการปฏิบัติ ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง
ราชการตามอานาจ
พัสดุ และทรัพย์สิน และการรับ
หน้าที่ขององค์กร
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ การคลัง
ไม่ใช้
งบประมาณ
ทุกขั้นตอน
3.1.3 มาตรการจัดให้มีชอ่ งทาง
ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ภารกิจตามมิติ

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.2.1 โครงการองค์การ
บริหารส่วนตาบลสัญจรรับฟัง
ความคิดเห็นและบริการ
ประชาชน
3.2.2 โครงการดาเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบล
3.2.3 มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนราคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

40,000

40,000

40,000

40,000

-

-

-

-

-

3.3.1 โครงการประชุม
20,000
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ตาบล
3.3.2 มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3.3.3 กิจกรรมการระเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล

-

-

-

20,000

20,000

20,000

-

-

-

รวม

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

4 มาตรการ 2 กิจกรรม
80,000 80,000
3 โครงการ
4. การเสริม 4.1 มีการจัดวางระบบ 4.1.1 โครงการจัดทาแผน
สร้างและปรับ และรายงานการ
การตรวจสอบภายในประจาปี
ปรุงกลไกใน ควบคุมภายในตามที่ งบประมาณ
การตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจ 4.1.2 มาตรการติดตาม
การปฏิบัติ
เงินแผ่นดินกาหนด
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.2 การสนับสนุนให้ 4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้
ภาคประชาชนมีสว่ น ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ร่วมตรวจสอบการ
กากับ ดูแลการบริหารงาน
ปฏิบัติหรือการบริหาร บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
ราชการ ตามช่องทางที่ การโอน การย้าย
สามารถดาเนินการได้ 4.2.2 กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ
4.2.3 กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนหมู่บา้ น
มิติที่ 3

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

80,000

80,000

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-
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มิติ

มิติที่ 4

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
4.3 การส่งเสริม
4.3.1 กิจกรรมการส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
ของสภาท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร
4.4 เสริมพลังการมี 4.4.1 มาตรการเฝ้าระวังการ
ส่วนร่วมของชุมชน
คอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
(Community) และ 4.4.2 กิจกรรมการติดป้าย
บูรณาการทุกภาค
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
10.000 10.000
ส่วนเพื่อต่อต้านการ การทุจริต
ทุจริต
3 มาตรการ 5 กิจกรรม 10.000 10.000
รวม
1 โครงการ
ภารกิจตามมิติ

ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
20,000
-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

10.000

10.000

10.000

30.000
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ส่วนที่ 3

: Action Plan
for Zero Tolerance & Clean Thailand

ส่วนที่ 3
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึก
ในการทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น
ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคูก่ ับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไก
การนาหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนา
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็
ตาม สาหรับกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย
หลั ก ความชอบธรรม (Legitimacy) หลั ก ความโปร่ ง ใส (Transparency) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบและการ
ตรวจสอบได้ (Accountability) หลั ก ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ( Efficiency) และหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรืองค์กรใด ๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเป้าหมาย
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
: Action Plan
for Zero Tolerance & Clean Thailand

ดังนั้ น เพื่อประโยชน์ ในการบริ หารราชการ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลช่อผกา จึงจัดทาโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3. 1 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น บุ ค ลากรขององค์ ก รมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งหลั ก ธรรมาภิ บ าล
คุณธรรม และจริยธรรม
3. 2 เพื่ อให้ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น บุ คลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและให้ ค วามส าคัญ กั บ การป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3.3 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
5. สถานทีด่ าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
6.4 จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2563
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม
และจริยธรรม
10.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
10.3 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
10.4 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทาอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงการทางานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความสาเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจ ริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมี
ผู้ ร่ ว มงานอื่ น มาอ่ า นแล้ ว มี ก รณี ศึ ก ษาจากปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น คล้ า ยกั น ท าให้ ท ราบถึ ง วิ ธี ก ารแก้ ไ ข เกิ ด ก าร
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา เห็นความสาคัญของการบันทึกประจาวันดังกล่าว จึงได้จัดทาสมุด
ความดีพนักงานจ้างขึ้น โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน แล้วรายงานผลให้หัวหน้า
หน่วยงานได้รับทราบ ตลอดจนใช้ในการพิ จารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน การต่อสัญญา หรือการให้ประโยชน์
ตอบแทนอื่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงาน
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ
3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
5. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ก าหนดให้ พนั ก งานส่ ว นต าบลและพนั ก งานจ้า งทุ กคนเขีย นสมุด ความดี โดยบัน ทึ ก ผลการ
ปฏิบัติงานประจาทุกวันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ในแต่ละเดือน
6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจาปี
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทาให้สามารถทราบผลการทางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
10.3 พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดความรับผิดชอบใน
หน้าที่ได้รับมอบหมายตามกาหนด
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ได้ดาเนินการประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่อผกา พ.ศ.2556 โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ ายแรงแห่งการกระทา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล
จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 กาหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ 1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2)มีจิตสานึก
ที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 3) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ประโยชน์ทับซ้อน 4) ยืนหยัดทาในสิ่งที่ ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 5) ให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 6)ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 7) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 8) ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 9) ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การเรี่ ย ไร และกรณี ก ารให้ ห รื อ รั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด ตามนั ย หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก. พ. ที่ นร
1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ได้นาแนวทางการ
ดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้จัดทามาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลช่อผกาขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการให้สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.3 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
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4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
5. สถานทีด่ าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมติดตาม และร่วมตรวจสอบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ข้าราชการมีเครื่องมือในการกากับความประพฤติของตนเอง สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน
10.2 เป็นองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
10.3 มีมาตรการในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้น
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
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ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ย วข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้ านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น
และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วน
ตาบลช่อผกา จึงได้จัดทามาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
และผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง
6.4 จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อน
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้ทดแทนเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว)
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ที่ทาให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า “สภาวะโลกร้อน” ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิว
ในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส
ดังนั้ น องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลช่อผกา จึงได้จัดทาโครงการปลู กต้นไม้ ทดแทนเพิ่มพื้นที่สี เขีย ว
(ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว) ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการปลูก
ป่าทดแทนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตาบลช่อผกา
3.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม สร้างความร่มรื่นให้พื้นที่
4. เป้าหมาย
ประชาชนตาบลช่อผกา ร่วมกันปลูกต้นไม้ จานวน 10,000 ต้น
5. สถานทีด่ าเนินการ
พื้นทีเ่ กษตรกรรมของประชาชน พื้นที่ว่างเปล่า และพื้นที่สาธารณประโยชน์ในเขตตาบลช่อผกา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานงานกั บ ส่ ว นราชการ องค์ กรภาคเอกชน สถาบัน การศึก ษา กลุ่ มพลั ง มวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกต้นไม้
6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
6.4 ดาเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน
และประชาชนในพื้นที่
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.2 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และช่วยลดภาวะโลกร้อน
10.3 ประชาชนมีจิตสานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการผลิตเครื่องใช้จากเส้นใยพลาสติก
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจมีการผันผวน เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว มีผลต่อการดารงชีวิตของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น การให้ความรู้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสามารถสร้างรายได้ ให้กับ
ประชาชนที่ว่างงานหรือว่างจากฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ จึง
เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือและขจัด ความยากจนได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ได้พระราชทานไว้
ให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ก็สามารถที่จะนาแนวทางไปวางแผนปฏิบัติงาน
ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่าง ๆ
ได้ โดยเน้นราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สาหรับ ความกินดี อยู่ดี ใน
อนาคตด้ ว ย มุ่ ง พั ฒ นาราษฎรผู้ ย ากไร้ ใ ห้ มี ฐ านะความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น พร้ อ มกั น นี้ ต้ อ งมุ่ ง เน้ น การสร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ ประชาชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของตนเองได้ สามารถวาง
แผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการ
แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ด้วยเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงจัดทาโครงการอบรมการ
ผลิตเครื่องใช้จากเส้นใยพลาสติก ขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในท้องถิ่นให้สามารถดารงชีพอยู่ได้ด้วย
ตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ที่มีความสนใจ
3.2 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการสานตะกร้าพลาสติกให้กับผู้ที่มีความสนใจได้เรียนรู้ร่วมกัน
3.3 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามัคคีร่วมกัน
4. เป้าหมาย
ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ที่มีความสนใจในตาบลช่อผกา
5. สถานทีด่ าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
6.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.3 ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ร่วมโครงการฝึกพร้อมฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปพลาสติกและการสานตะกร้าพลาสติก
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ มีรายได้ ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
10.3 มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
2. หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปั จจุ บั น สังคมมีความเจริญก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยี มี การพัฒ นาประเทศด้ว ยวิทยาการ
สมัยใหม่ คนส่วนใหญ่ยึดติด กับสังคมแห่งการบริโภคนิยม และวัตถุนิยม ขาดความสนใจและการเอาใจใส่ใน
เรื่องของศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับเยาวชนของประเทศ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นตัวการทาให้ประเทศเสียโอกาสในการพัฒนา
ปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมีปริมาณและแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตาบลช่อผกา ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และโรงเรียนในเขตตาบลช่อผกา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจถึงผลเสียของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากมีการตั้งครรภ์
3.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้แนวทางในการป้องกันและมีหน่วยงานที่พร้อมให้คาปรึกษา
4. เป้าหมาย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการตาบลช่อผกา
5. สถานทีด่ าเนินการ
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการตาบลช่อผกา
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
6.7 ดาเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจถึงผลเสียของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากมีการตั้งครรภ์
10.6 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้แนวทางในการป้องกันและหน่วยงานที่พร้อมให้คาปรึกษา
1. ชื่อโครงการ : โครงการอุปสมบทบรรพชาและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
2. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ เยาวชนหลงเพลิดเพลิ นในกระแสค่านิยมโลก
ตะวันตก ละทิ้งคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดาเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ในอันที่จะทาให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้
จึงมีแนวโน้มในการดาเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหา
ด้วยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นกลุ่มคนที่มี
พลังอันสาคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติได้ เป็นวัยแห่ง
ความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกใน
สิ่งที่ดี พัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
สติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดาเนินชีวิ ต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
พร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อม
ที่ จ ะพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ทรั พ ยากรอั น ทรงคุ ณ ค่ า เป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ สร้ า งความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม
และมีค่านิยมในการดาเนินชีวิตที่เหมะสม ซึ่งสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และ (8) บำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น กอรป
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กับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 ข้อ 11 การบารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา โดยกองการศึกษา จึงได้จัดทาโครงการอุปสมบทบรรพชาและบวช
ศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน ปลูกฝังจิตสานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดาเนินชีวิตที่ดีต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา และประพฤติปฏิบัติตนเป็นคน
ดี เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ตลอดจนสามารถนาหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
3.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคาสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม
3.3 เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและพั ฒ นาจิ ต ส านึ ก ที่ ดี ง าม มี คุ ณ ธรรม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ค วาม
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง
4. เป้าหมายดาเนินการ
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตาบลช่อผกา จานวน 40 คน
5. สถานที่ดาเนินการ
วัดโคกเพชร ตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
8. วิธีดาเนินการ
8.1 ประชุมปรึกษาหารือ/กาหนดแนวทางในการดาเนินการ
8.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ได้รับทราบ
8.4 ดาเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
8.5 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป
9. งบประมาณดาเนินการ
20,000.- บาท
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา และประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี
เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ตลอดจนสามารถนาหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคาสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขและเหมาะสม
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่านิยม มีจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม
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1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
2. หลักการและเหตุผล
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน
ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาได้ขยายวงกว้างขึ้น และมีระดับของความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีเป็นอย่างมาก หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ทางานเกี่ยวข้องกับปัญหาได้
มีการรวบรวมข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พบว่า จากสถิติความรุนแรงที่เกิดกับ
ผู้หญิงมักเกิดจากคนในครอบครัว หรือเป็นบุคคลที่เรียกว่าสามี ซึ่งการกระทาความรุนแรงต่อผู้หญิงมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการกระทาความรุนแรงของผู้ชาย รวมถึงผู้หญิงที่ถูกกระทายังไม่กล้าที่จะเปิดเผย
หรือแสดงให้สังคมได้รับรู้ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุได้
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีหลายรูปแบบทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางวาจา และทางเพศ
เช่น การทาร้ายร่างกาย การบังคับจิตใจ การข่มขู่ การใช้วาจาด่าทอทาให้เจ็บช้าน้าใจ การควบคุมกักขัง การ
ข่มขืนกระทาชาเรา และการกระทาอนาจาร เป็นต้น ซึ่งผู้กระทาส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและมักเป็นบุคคลใกล้ชิด
หรือบุคคลในครอบครัว ส่วนผู้ถูกกระทาเป็นผู้หญิง ผู้สูงอายุ และเด็ก ซึง่ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสังคม
คนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว แม้แต่ญาติพี่น้องและผู้ใกล้ชิดก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือ ทาให้ผู้หญิงตก
อยู่ในภาวะยากลาบากและไม่กล้าบอกเล่าให้ใครฟังเพราะคิดว่าเป็นเรื่องน่าอับอาย จาต้องยอมเป็นผู้ถูกกระทา
สาเหตุของการกระทาความรุนแรงเกิดจากหลายปัจจัย เช่น สุรา ยาเสพติด การพนัน ความหึงหวง เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา พิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างสามี ภรรยา และลูก หรือบุคคลในครอบครัว เพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงผลกระทบของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทาความรุนแรง ตลอด
จนรู้ถึงบทลงโทษของผู้กระทาความรุนแรง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ.2550
3.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคมมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
4. เป้าหมาย
ผู้ปกครอง สามี/ภรรยา ที่มีความเสี่ยงในตาบลช่อผกา จานวน 80 คน
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
7. งบประมาณดาเนินการ
20,000.- บาท
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8. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น
3.2 ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงผลกระทบของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทาความรุนแรง ตลอดจนรู้
ถึงบทลงโทษของผู้กระทาความรุนแรง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ.2550
3.3 สังคมมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบั บ ปั จ จุ บั น ที่ใช้อยู่ เป็ นฉบับที่ 3 เริ่ มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่ การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรั ฐ และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่ างจากที่ เป็นอยู่ใ นปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริ ตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กร
: Action Plan
for Zero Tolerance & Clean Thailand

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงาน
ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยเหตุผลและความจาเป็น องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้จัดกิจกรรมประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริห ารส่วนตาบลขึ้น ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในอันที่จะ
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อประกาศการเป็นองค์กรแห่งการต่อต้านการทุจริต
3.3 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของประชาชน
4. เป้าหมาย
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผลผลิต
• มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
• มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
• มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
• การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
• ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. หลักการและเหตุผล
การพิจ ารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกาได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การใช้ ดุล พินิ จ ของผู้ บั งคั บ บั ญชาในการประเมิน ผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ ใต้ บังคับ บัญชา ประกอบกั บ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกาหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ข้อ 14 ที่ได้
กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
เพื่อทาหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลทุกประเภท
ตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
ด้วยเหตุผลความจาเป็น และความโปร่งใสในการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา องค์การบริหารส่วน
ตาบลช่อผกา จึงได้จัดทากิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้น โดยเน้นหลักความรู้
ความสามารถ หลักผลสัมฤทธิ์ของงาน และหลักสมรรถนะ ประกอบกับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส และเป็นธรรม
สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้การใช้อานาจดุลพินิจเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล โดย
แต่งตั้งปลัด องค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็นประธานกรรมการ และหั วหน้า ส่ วนราชการเป็นกรรมการ และ
พนักงานส่วนตาบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หั วหน้าส่วนราชการเป็ นกรรมการ และพนักงานส่ วนตาบล ที่รับผิ ดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็ น
เลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล เพื่อ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ โดยให้คาปรึกษาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่ว นตาบล
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการตามที่คณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติร าชการของ
พนักงานส่วนตาบลเสนอมา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของแต่ละปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนสาคัญอย่าง
ยิ่งต่อการปฏิบัติงานของท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งการดาเนินงานด้านการเงินการคลังจึงต้องเป็นแนวทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของท้องถิ่นของตนเอง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลช่ อ ผกา จึ ง ได้ จั ด ให้ มี กิ จ กรรมควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยมี บุคลากรที่รับผิดชอบงานบัญชี กองคลัง จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ประจาปี และดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัดต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย
บุคลากรที่รับผิดชอบงานบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดช่อผกา
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบงานบั ญ ชี กองคลั ง มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบล จะบริห ารงานให้มีประสิทธิภ าพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้ว ยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไ ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2552 มาตรา
66 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ
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จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 67 (8) ที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมี
อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้
ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้จัดทาโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จั ด จ้ า งขึ้ น ในทุ ก โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลจะด าเนิ น การ เพื่ อ การบริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุข ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บ ไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา และหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่ตาบลช่อผกา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
• ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง
• ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง
• ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
• ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
• ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
• ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
• การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
• สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชน โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา บริหารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้อ งการของประชาชน และให้ ป ระชาชนสามารถตรวจสอบได้ ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารบริ ห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี โดยดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service)
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา เพื่อเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคา
ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล ติดตามความคืบหน้า
และแจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทางานแต่ละกระบวนงาน
เพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่อ
งาน ระบบการรับเงิน และกาหนดระยะเวลาดาเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่ว ยอานวยความสะดวกในการปฏิบั ติงาน จัดสถานที่ สิ่ งอานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อให้ บริการที่ดีกับ
ประชาชน และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น ได้แก่ ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ,
ด้านระบบระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้าน
การส่ง เสริม อาชีพ , ด้า นการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่ งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้าน
ศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกาเนิด การจัดการน้าเสีย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลช่อ ผกา จึง ได้จัด ทา
กิจกรรมจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติโดย คานึงถึงการอานวยความสะดวกในการบริการสาธารณะ และตรงกับความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอีกทางหนึ่งด้วย
: Action Plan
for Zero Tolerance & Clean Thailand

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างเป็นธรรมในการบริการสาธารณะให้กับประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
4. เป้าหมาย
ทุกสานัก/กอง ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ
5. สถานที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น ได้แก่ ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น,
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จั ด บริ ก ารสาธารณะ ตามนโยบายเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาล (การแก้ ไ ขปั ญ หาไฟป่า และหมอกควั น การก าจั ด
ผั ก ตบชวาและวั ช พื ช ในแหล่ ง น้ า การลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยตั้ ง แต่ แ หล่ ง ก าเนิ ด การจั ด การน้ าเสี ย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้จัดทากิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการบริการขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒ นาการบริห ารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มปี ระสิทธิภาพ
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
4. เป้าหมาย
4.1 ประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่ตาบลช่อผกา
4.2 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.3 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
4.4 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง และพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว่ า เรื่ อ งใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
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6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบอานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ
6.4 มีร ะบบการรั บ ฟังข้ อร้ องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่ าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้
บัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมาย
อื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จะดาเนินการในเรื่องใดแต่เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบขึ้นในขั้นตอน
ต่าง ๆ ได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้กาหนดมาตรการ
ให้มีการมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น โดยอาจมอบอานาจให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ปฏิบัติราชการแทนเพื่อให้
การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของประชาชน
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นไปด้วยความรอบคอบและ
ยุติธรรม ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
4. เป้าหมาย
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน 3 เรื่อง
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพิจารณา
6.2 ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ที่พระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่น ที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลหน้าที่ต้องทาอีกมากมายหลายประการ ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริ การติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่าย
บริ หาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรื อมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่ งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหั วหน้า
หน่วยงานระดับสานัก และกองต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
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เพื่อให้เป็นไปความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 ที่กาหนดอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไว้ ใน
มาตรา 59 (2) การควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำมกฎหมำย
อยู่ในมาตรา 60 การมอบหมายการรักษาราชการแทนเอาไว้ ในมาตรา 60 วรรคสาม และมาตรา 60/1 ที่
กาหนดให้ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจา
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกาหนด หรือ
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมาย
ดังนั้น เพื่อให้ การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก องค์การบริหาร
ส่วนตาบลช่อผกา จึงได้จัดทามาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ เป็ น การลดขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารประชาชนให้ ไ ด้ รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว เป็ น ธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ
3.2 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.3 เพื่ อป้ อ งกั น การผู ก ขาดอ านาจหน้ าที่ ใ นการใช้ ดุ ล ยพิ นิจ อั นอาจเป็ นเหตุแ ห่ งการทุ จ ริต และ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย
4.1 คาสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
4.2 คาสั่ง นายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลมอบหมายให้ ปลั ด องค์การบริห ารส่ ว นตาบล รองปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ
4.3 คาสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสื อ
สั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
• ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
• ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2. หลักการและเหตุผล
สั งคมในปั จ จุ บั น อยู่ ด้ว ยความเร่งรีบ แก่งแย่ ง และแข่งขัน ขาดซึ่ง ความมี มนุษยสั มพั นธ์ และการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทาให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้คนตกต่า เกิดเป็นความเสื่อมถอยของจิตใจ และเกิดปัญหามากมายตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตทุก
ระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและปัญหาอื่น ๆ การส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้าง
แบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง จึงเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามที่ควรมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงจัดให้มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ สร้างบุคคลต้นแบบ เผยแพร่คุณงานความดี และเสริม สร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดี
เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างดีต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน
เป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
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6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ตาบลช่อผกา สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 หน่วยงาน/บุคคลมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
10.2 หน่วยงาน/บุคคลดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข
10.3 ปลุกจิตสานึกของการทาความดีและกระตุ้นให้ให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดี
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
เด็ ก เยาวชนและองค์ ก รที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การด าเนิ น กิ จกรรมด้า นศาสนา ศิล ปะและวั ฒ นธรรม ที่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนนาในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนาผู้
ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ ให้ประชาชนมีความ
มุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องบุคคลที่ให้การสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
3.3 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้บุคคล ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตาบลช่อผกา
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5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิ กสภา อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.3 จัดทาเอกสารผู้ทาคุณประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้
• ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
• ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ประชาชนให้การสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
10.2 ผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
10.3 เป็นขวัญและกาลังใจให้กับบุคคลที่สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการ
ดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทาการผลิตเพื่อการ
บริโภค โดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่าย
ทาให้ ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น
การใช้พื้นที่เล็ก ๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทาให้สภาพแวดล้อมของ
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บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สาคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงได้จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น กระตุ้นการรับรู้
ถึงแก่นแท้ของการใช้ชีวิต การดารงชีวิตที่เหมาะสมกับบริบทของตน ลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ให้พออยู่พอกิน
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เ กษตรกรได้หันมาพึ่งตนเอง โดยการน้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นแบบอย่างที่ดี
4. สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลช่อผกา
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจาตาบลช่อผกา
5.2 ดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2564
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลช่อผกา
5.4 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2564
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานส่งเสริมการเกษตร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สนองพระราชดาริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 ระดั บ ความส าเร็ จ กิ จ กรรมถ่ า ยทอดให้ ค วามรู้ ข องศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลช่อผกา โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษา
โครงการฯ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดาริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนากลับไปดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
10.2 ศูน ย์ บ ริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลช่อผกา ดาเนินงานอย่างเป็ น
รูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตาบลช่อผกาได้
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีใน
การประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนั กถึง ความรั บ ผิ ดชอบและการมีส่ ว นร่ว มในการต่อต้ านการทุจ ริตภายในองค์ กร ของผู้ บริห ารและ
เจ้ าหน้าที่ถึงแม้จ ะเป็ น สิ่ งที่ย ากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่ห น่วยงานต้องสร้างให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้จัดทามาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ที่
กาหนดดัช นี ใ นการประเมิ น การปฏิบั ติ ราชการด้ ว ยความซื่อ สั ตย์ สุ จ ริต ตามแนวทางการบริห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติราชการด้ว ยความซื่อสัตย์ สุ จริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้ องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 บุ คลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสั ตย์ สุ จริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 องค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบ เป็นปัจจัยสาคัญช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ประสบผลสาเร็จ การใช้อานาจหน้าที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วย
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลช่อผกา ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อาเภอ) แล้ว
ยังให้ความสาคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
ด้วยเหตุผลความจาเป็นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้จัดกิจกรรมให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์
การบริหารส่วนตาบลขึ้น สร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. สถานที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ทุกส านัก/กอง ให้ความร่ วมมือกับหน่ว ยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
6.2 ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 องค์กรมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 องค์กรมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.5.3 ด าเนิ น การให้ มีเ จ้ า หน้า ที่ ที่รั บผิ ด ชอบดาเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย กรณี มี เ รื่ อ ง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่ นคา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้จัดทามาตรการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนขึ้น รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
ช่อผกาขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ และให้บุคลากร
ในองค์กรได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
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6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่อผกา ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก ตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
10.2 มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดย
มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
จึงได้ให้มีมาตรการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น พร้อมใช้เป็นสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่ าวสารซึ่งได้รวบรวม ซึ่งประชาชนสามารถ
เข้าตรวจดูได้ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส และเป็นธรรม
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือ น
ข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่อผกา
4. เป้าหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จานวน 1 แห่ง
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6.6 มีบริการอินเทอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีการเผยแพร่ ข้ อมูล ข่ าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ ประชาชนอย่างครบถ้ว น ถูก ต้ องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
10.2 มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่อผกา
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข้ อ บั ง คั บ ที่ ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้ องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
จึงได้ให้มีกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลังขึ้น โดยการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกาให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมใช้เป็นสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวม ซึ่ง
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานของภาครัฐให้ประชาชนได้รับรู้
3.2 เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
3.3 เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัด
จ้าง จัดหาพัสดุต่าง ๆ
6.2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และตรวจสอบการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงิน
การคลัง ผ่านเสียงตามสาย และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
6.3 ปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานของภาครัฐให้ประชาชนได้รับรู้
10.2 ภาคประชาชนมีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.3 มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
2. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยพระราชบั ญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่น ๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
สาคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย จึงได้จัดให้มีมาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนตาบลช่อผกาได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
5. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
6.1 บอร์ดหน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
6.2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
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6.3 ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/บอร์ดประชาสัมพันธ์
6.4 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
6.5 จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
6.6 ประกาศผ่านเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
10.2 ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
10.3 มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนตาบลสัญจรรับฟังความคิดเห็นและบริการประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้ มีการบริ การประชาชนในด้านต่า ง ๆ ที่ อยู่ในอานาจหน้าที่ด้ว ยความรวดเร็ว มีประสิ ทธิภ าพ และเกิ ด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้จัดทาโครงการองค์การบริหารส่วนตาบลสัญจรรับฟังความคิดเห็นและ
บริการประชาชนขึ้น ซึ่งจะก่อประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดาเนินการให้ ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในตาบล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชนใน
พื้นที่
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4. เป้าหมาย
4.1 ผู้นาหมู่บ้าน ประชาชน กลุ่มอาชีพ อาสาสมัคร จานวนหมู่บ้านละ 30 คน
4.2 หน่วยงานราชการในพื้นที่ตาบลช่อผกา
4.3 นาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกบริการให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บริการ
5. สถานที่ดาเนินการ
หมู่บ้านในตาบลช่อผกา จานวน 13 หมู่บ้าน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
6.2 จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
6.3 ประสานงานกับทุกกอง เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการแก่ประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมด
6.4 กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
6.5 ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6.6 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย
6.7 นากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
6.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
40,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตาบล
10.2 ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหา
10.3 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชนในพื้นทีม่ คี วามสัมพันธ์อันดีต่อกัน
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : โครงการดาเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้ มีการบริ การประชาชนในด้านต่า ง ๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้ว ยความรวดเร็ว มีประสิ ทธิภ าพ และเกิ ด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
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ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้อ งการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลช่อ ผกา จึง ได้ดาเนิน การจัด ตั้ง ศูน ย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ไว้เพื่อสาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
6.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็น
และเร่งด่วน พร้อมทั้งแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
7.1 ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
7.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4466 6394 ทางโทรสารหมายเลข 0 4466 6394
7.3 ทางเว็บไซต์ WWW.CHAOPHAKA.GO.TH
7.4 ทางไปรษณีย์
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
10.2 ประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที และมีข้อมูลในการทา
แผนงานโครงการแก้ไขปัญหา
10.3 ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา เป็นส่วนงานที่มีอานาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ดังนั้ น ด้วยเหตุผลความจ าเป็นเกี่ยวกับปัญหาสุ ขภาวะและความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้น องค์การ
บริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้จัดทามาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขึ้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อน
ราคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดาเนินการตรวจสอบและแก้ไข
เหตุเดือดร้อนราคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ และสามรถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ จากประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลช่อผกา
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
6.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
6.4 ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนาเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
6.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
7.1 ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
7.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4466 6394 ทางโทรสารหมายเลข 0 4466 6394
7.3 ทางเว็บไซต์ WWW.CHAOPHAKA.GO.TH
7.4 ทางไปรษณีย์
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ไม่มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนราคาญเป็นประจาทุกเดือน หรือมีน้อยลง
10.2 แก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนราคาญได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
10.3 องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกามีสภาพแวดล้อมที่ดี
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล
2. หลักการและเหตุผล
หลักการปกครองและการกระจายอานาจ เป็นหลักปกครองที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเทศที่
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการมอบหมายอานาจหน้าที่ ภารกิจ และงบประมาณในการจัดทา
บริหารสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และจัดทาบริการสาธารณะให้กับประชาชน โดยอยู่ภายใต้
พื้นฐานที่ว่า คนในท้องถิ่นย่อมรู้และเข้าใจปัญหาในท้องถิ่นของตนได้ดีที่สุด การจะดาเนินการจัดทาโครงการ
หรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ต้องมีกรอบกฎหมายที่ให้อานาจให้ปฏิบัติ ท้องถิ่นก็เช่นเดียวกัน โดยกฎหมายได้
กาหนดให้มีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ น แผนพัฒนาหมู่บ้าน และมีการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณในการ
ดาเนินการ ซึ่งการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนต้องมีการออกพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ความต้องการในการจัดทาบริการสาธารณะเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน
ด้ว ยเหตุผ ลความจ าเป็ น ดังกล่ าว องค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลช่อผกา จึงได้ จั ดท าโครงการประชุ ม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบลขึ้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและการกระจายอานาจที่
ต้องการให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้น และเสริมสร้างกระบวน
กรมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
หมู่บ้านของตน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้
3.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
3.3 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้นาชุมชนแพทย์ประจา
ตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 400 คน
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5. สถานที่ดาเนินการ
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
6.2 แต่งตั้งคณะทางาน
6.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
6.4 ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 การบริหารงานเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้
10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
10.3 ได้รับทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3, 4 และ 5) พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
ข้อ 27 ประกอบข้อ 28 วรรคแรก ที่บัญญัติว่า “คณะกรรมการตามข้อ 27 แต่ละคณะให้ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่ งคนและ กรรมการอย่างน้อยสองคน โดยให้ แต่งตั้งจากข้าราชการส่ วนท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการอื่น โดยคานึ งถึง ลักษณะหน้ าที่และความรั บผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสาคัญ ในกรณี
จาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกินสองคนร่วม
เป็นกรรมการด้วยก็ได้” หากพิจารณาดูแล้วมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานให้
โปร่งใส ตรวจสอบได้
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลช่ อ ผกา ตระหนั ก และเล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ ด าเนิ น การ
มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขึ้น เป็นกระบวนการตรวจสอบ
และสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า
รวมถึงสร้างองค์กรให้เป็นหน่วยงานใสสะอาด ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกามีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชน (ผ่านการประชาคม) มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
3.2 เพื่อให้การตรวจรับงานจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ประสานขอรายชื่อประชาชน (โดยผ่านการประชาคม)
6.2 แจ้งคาสั่งแต่งตั้งและโครงการที่ให้ประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ได้รับทราบ
6.3 ฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทา
ความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลช่อผกา
10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
10.3 การตรวจรับงานจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดาเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
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ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 ประกอบกั บ แนวทางปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
จึงได้จัดทาโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลมี มาตรฐานในการปฏิบั ติร าชการ ลดขั้น ตอนการปฏิ บัติงาน และการอานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติ งาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกาและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลช่อผกา
3.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
4. เป้าหมาย
คณะทางานประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
6.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จานวน 7 คน (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว
435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548)
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6.7 การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
6.8 จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลช่อผกา พร้อมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
10.2 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และเฝ้าระวังการ
ทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10.3 มีการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่อ ผกา เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล ทั้ง ยั งช่ ว ยป้อ งกัน หรื อ ลดความเสี่ ย งจากการ
ดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ ก าหนด โดยผู้ บ ริ ห ารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โ ดยรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้จัดทาโครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
งบประมาณขึ้น ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้ว ยการกาหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544
3.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
3.3 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้ าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลช่อผกา
5. สถานทีด่ าเนินการ
ทุกสานัก/กอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
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6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถู ก ต้อ งและเชื่อ ถื อได้ข องข้ อมู ล และตั ว เลขต่ า ง ๆ ด้ ว ยเทคนิค และวิ ธีก าร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์ สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของ คตง. โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น
10.2 หน่วยรับตรวจดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย
10.3 การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และเหมาะสม
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้ มีการจัดทาแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ในฐานะหน่ว ยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนิน
กิ จ กรรม หรื อ โครงการต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ และรายงานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
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โดยมีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ สร้ า งความมั่น ใจอย่ างสมเหตุส มผลว่า การดาเนิน งานของหน่ ว ยรั บตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ด้วยเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้จัดทามาตรการติดตาม
และประเมินผลระบบควบคุมภายในขึ้น โดยจะนาความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมี มาจัดกิจกรรมการควบคุมให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทาและนาแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดาเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ย ง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่ว ไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับ
ดูแลภายในเวลาที่กาหนด
3.3 เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งและปรั บ ปรุ ง กลไกการควบคุ ม ภายในให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผล
4. เป้าหมาย
ทุกสานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดาเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา นาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา รายงานผลการดาเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
กากับดูแลภายในเวลาที่กาหนด
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มัก จะก าหนดหน้ า ที่ข องงานเป็ น เรื่ อ ง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบี ย บและข้ อ บัง คั บ ที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้ายขึ้น โดยพิจารณาจากประเด็นการ
บริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ และ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสื อสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกาเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน การย้าย
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

: Action Plan
for Zero Tolerance & Clean Thailand

5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย
6.1.1 แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
6.1.2. การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่ว ยงานอื่น และ ก.อบต.
จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบ โดยการประกาศเสียงตามสาย
6.1.3 มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
6.1.4 มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
6.1.5 ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
6.1.6 การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง จะต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
6.1.7 ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกาจะออกคาสั่งแต่งตั้งได้
ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) มีมติ
6.2 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
6.2.1 แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
6.2.2 มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนตาแหน่ง
6.2.3 มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมี การประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
6.2.4 มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
6.2.5 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
6.2.6 มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
6.2.7 ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบ
การดาเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
6.2.8 การเลื่ อนระดับ /การเลื่ อนตาแหน่ง จะต้ องได้ รับการตรวจสอบคุณ สมบั ติและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
6.2.9 ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกาจะ
ออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) มีมติ
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6.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือน
6.3.1 แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน
การที่องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
6.3.2 มี การจั ด ทาประกาศหลั ก เกณฑ์ห รือ แนวทางนากรปฏิ บัติ งาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ
6.3.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
6.3.4 มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
6.3.5 มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม
6.3.6 นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลช่ อ ผกา ออกค าสั่ ง การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบ
โดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ประชาชนมีส่ ว นร่ ว ม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้ เป็นไปด้ว ยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
10.2 มีแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน
การย้าย โดยมีตัวชี้วัดและผลลัพธ์ ดังนี้
10.2.1 ตัวชี้วัด
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
10.2.2 ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริห ารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อม
ทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้ รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจสร้ า งความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต้ อ งทั้ ง ระเบี ย บกฎหมาย
ข้อเท็จ จริ ง ไม่มีข้อผิ ดพลาดบริการด้ว ยความเสมอภาคกัน ไม่เลื อกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทางานมีกระบวนการที่
โปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิ น จากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกไม่ พ บข้ อ บกพร่ อ ง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้จัดทากิจกรรมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชน
ได้รับทราบขึ้น เป็นประจาทุกปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี พร้อมรายงานผลการใช้จ่ายให้ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ โดยประชาชนสามารถร้องขอข้อมูลและตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสอบถามได้
3.3 การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
4. เป้าหมาย
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อ
นาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2561 และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
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10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 การบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
10.2 การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า และให้ประชาชนสามารถสอบถามได้
10.3 การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน
2. หลักการและเหตุผล
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 – 2561) จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริห ารส่ว นตาบลทุกขั้น ตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโ อกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด
จากการปฏิบั ติ จ ริ ง ส่ ว นองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลก็ ส ามารถยกระดับ การบริ ห าร โดยการเปิด โอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสาคัญ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้จัดทากิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
หมู่บ้านขึ้น โดยการสร้างกระบวนการร่วมคิด ร่วมทา และร่วมตรวจสอบผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในทุก
โครงการ ตลอดปีงบประมาณ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลช่อผกา
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ให้เกิด
ความคุ้มค่า
4. เป้าหมาย
ตัวแทนหมู่บ้านในพื้นที่ตาบลช่อผกา จานวน 13 หมู่บ้าน
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคม เพื่ อ เลื อ กตั ว แทนหมู่ บ้ า นเข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
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6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.2553 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ให้ความสาคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่อผกา
3.2 ป้องกันการทุจริตในด้านการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ให้เกิดความ
คุ้มค่า
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสาคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกาได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติห น้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นขึ้น โดยการส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้า
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จานวน 26 คน
5. สถานที่ดาเนินการ
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตาบลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรื อเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กอง ที่
รับผิดชอบ
6.3 แจ้ ง ให้ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรม จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการฝึ ก อบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
6.4 งานการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกาทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2564 หรือภายหลังจากมีการเลือกตั้ง
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่ว นกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นให้ เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตาบลและลดการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้ดาเนินให้มีกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น ซึ่งเป็นการกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็น
หน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จานวน 26 คน
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้ างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติ ร่ างข้อบัญญั ติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
10.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ซึ่งมีความหมายที่ตรงข้ามกับการคอร์
รัปชัน ที่หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวก
พ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทาคอร์รัป
ชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ด้วยเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้ดาเนินให้มีมาตรการเฝ้า
ระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชนขึ้น ซึ่งหากประชาชนปล่อยปละละเลย หรือคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย นั้น
เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้มีการทุจริต การตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากภาคประชาชนถือเป็นหัวใจสาคัญของการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐมิให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อป้องกันมิให้มกี ารทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบล
4. เป้าหมาย
คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนหมู่บ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถดาเนินการตรวจสอบได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ในระดับองค์การบริหารส่วนตาบล
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดาเนินจัดให้มีกิจกรรมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริตขึ้น สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริต
และเป็นช่องทางที่สะท้อนให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นทีต่ าบลช่อผกา
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
10.2 ประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือในการแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
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