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คานา
ตามที่ สานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทาคู่มือการจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้ องกันการทุจริต ภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 2564) สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความ
เข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจั ดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะ
นาไปสู่การปรับปรุงการดาเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันสาหรับการปฏิ บัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทางานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และไม่ทาให้ประชาชนในท้องถิ่น
เกิดความคลางแคลงใจในการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันไม่ให้มีการ
ใช้อานาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย นั้น
สาหรั บ กรอบการจั ดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4 ปี (พ.ศ.2561-2564) จะเป็นกรอบการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้แสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และไม่ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทางานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ ความเสี่ย งของการทุจ ริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการ
ทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1.) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3.) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4.) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5.) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
7.) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1.) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดั งกว่างเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้
เกิดการทุจริต
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2.) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรกมาร
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3.) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใส่ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4.) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5.) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทาให้ข้างราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม“รายได้พิเศษ”ให้กับตนเองและครอบครัว
6.) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตว์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7.) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกตีธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละแห่งสามารถนา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่น ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการ
ทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒ นาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สั งคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่ ว นใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็น องค์กรที่เอื้อต่อการทุจริ ตคอร์รัปชันและมักจะปรกฏข่าวการทุจริตตามสื่ อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่ง ใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี
2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี แนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน
จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.
2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่ การเป็ นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมื อง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่ งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณืของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2559-2561) เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อัน
จะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1.) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บ ริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3.) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governace)
4.) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1.) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุ ขแก่ประชาชน
ท้ อ งถิ่ น ปราศจากการก่ อ ให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการจริ ย ธรรม การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2.) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
3.) โครงการ/กิจ กรรม/มาตรการที่ ส นับสนุนให้ ส าธารณะและภาคประชาชนเข้า มามีส่ ว นร่ว มและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5.) องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น มีแผนงานที่มี ประสิ ท ธิภ าพ ลดโอกาสในการกระทาการทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1.) ข้าราชการฝ่ ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จาการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2.) องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น สามารถบริห ารราชการเป็นไปตามหลั กบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3.) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4.) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี2564
งบประมาณ
(บาท)

1.การสร้าง 1.1 การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน จิตสานึกและ
ต่อการทุจริต ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น
และฝ่าย
ประจาของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.1.1 (1) โครงการ
เสริมสร้างความซื่อสัตย์
สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต
1.1.1 (2) โครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล
1.1.1 (3) โครงการ “สมุด
ความดีพนักงานจ้าง”
1.1.2 (1) มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต
1.1.2 (2) มาตรการ
“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของอบต”
1.1.2 (3) โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
1.1.3 (1) มาตรการ
“ส่งเสริมองค์ความรูด้ ้าน
การต่อต้านการทุจริต”
1.1.3 (2) มาตร “มาตร
จัดทาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน”
1.1.3 (3) กิจกรรมให้
ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล

20,000

20,000

20,000

20,000

150,000

150,000

150,000

150,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250,000

250,000

250,000

250,000

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี2564
งบประมาณ
(บาท)

1.1.3 (4) โครงการพัฒนา

50,000

50,000

50,000

50,000

มิติ

ภารกิจตามมิติ
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ศักยภาพการบริหารงาน
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
1.2 การสร้าง
1.2.1 โครงการปลูกต้นไม้
จิตสานึกและ
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลด
ความตระหนักแก่
ภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ตาบล
ประชาชนทุกภาค
ร่องฟอง
ส่วนในท้องถิ่น
1.2.2 โครงการจัดทาแผนที่
ภาษี
1.2.3 โครงการองค์กร
สามัคคี ด้วยวิถีพอเพียง
1.2.4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.3.1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
1.3.2 โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนตาบลร่องฟองน้าชา (กิจกรรม”โตไปไม่
โกง”)
1.3.3 โครงการพาน้องท่อง
ธรรมะ
รวม
4 มาตรการ 11 กิจกรรม
8 โครงการ
2.1 แสดง
กิจกรรมประกาศเจตจานง
เจตจานงทาง
ต่อต้านการทุจริตของ
การเมืองในการ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ต่อต้านการทุจริต
ท้องถิ่น
ของผู้บริหาร
1.3 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน

มิติที่ 1
2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.2.1 (1) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน
2.2.2 โครงการการ
ตรวจสอบด้านการเงิน การ
คลัง การพัสดุและการบัญชี
2.2.3 โครงการการจัดทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
(แผนจัดหาพัสดุประจาปี)
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

30,000

30,000

30,000

30,000

200,000

200,000

200,000

200,000

80,000

80,000

80,000

80,000

30,000

30,000

30,000

30,000

90,000

90,000

90,000

90,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

990,000

990,000

990,000

990,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

ปี 2561
งบประมาณ

ปี 2562
งบประมาณ

ปี 2563
งบประมาณ

ปี2564
งบประมาณ
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2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อานาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดาเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือ
รับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2.2.4 โครงการจ้างสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
2.2.5 กิจกรรม การจัดทา
คู่มือประชาชน

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

2.3.1 มาตรการ การจัดทา
แผนผังแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการ
2.3.2 มาตรการ มอบ
อานาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.1 กิจกรรม คัดเลือก
บุคลากรดีเด่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลร่องฟอง
2.4.2 กิจกรรม ยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บคุ คล
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลร่องฟอง
2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบตั ิตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.5.1 มาตรการ “จัดทา
ข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ”
2.5.2 (1) การจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต
2.5.2 (2) โครงการการ
ตรวจสอบด้านการเงิน การ
คลัง การพัสดุและบัญชี
ประจาปี
2.5.2 (3) การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ITA)

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

2,000

2,000

2,000

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000

15,000

15,000

15,000

2.5.2 (4) การประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
2.5.3 มาตรการ
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มิติที่ 2
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

มิติ

ดาเนินการทางวินัย ตาม
ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัด
แพร่ เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวนการ
ลงโทษทางวินัย การให้ออก
จากราชการ การอุทรณ์และ
การร้องทุกข์
รวม
4 มาตรการ 1 โครงการ
3.1 จัดให้มี
3.1.1 (1) มาตรการ
และเผยแพร่
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารขององค์การบริหาร
ในช่องทางที่
ส่วนตาบลร่องฟอง ให้มี
เป็นการอานวย ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความสะดวกแก่ 3.1.1 (2) กิจกรรม “อบรม
ประชาชนได้มี ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ส่วนร่วม
ข่าวสารของรากชาร พ.ศ.
ตรวจสอบการ 2540
ปฏิบัติราชการ 3.1.2 (1) การประกาศ
ตามอานาจ
แผนจัดหาพัสดุประจาปี
หน้าที่ของ
3.1.2 (2) ประกาศใช้
องค์กรปกครอง ข้อบัญญัติงบประมาณ
ส่วนท้องถิ่นได้ รายจ่ายประจาปี
ทุกขั้นตอน
3.1.2 (3) โครงการ
ประกาศสอบราคาโครงการ
ก่อสร้าง
3.1.2 (4) ประกาศรายงาน
ผลการดาเนินงานตาม
นโยบายประจาปีของ
ผู้บริหาร อบต.
3.1.3 (1) การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเว๊ปไซค์ของ
อบต.
(www.rongfong.go.th)
3.1.3 (2) จัดทาแผนพับ
ประชาสัมพันธ์

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1.3 (3) การจัดทาป้าย

15,000
-

15,000
-

15,000
-

15,000
-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

12,000

12,000

12,000

12,000

-

-

-

-

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-
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ประชาสัมพันธ์โครงการ
ก่อสร้าง

3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็น การ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.2.1 (1) โครงการ
ประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
3.2.1 (2) โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
(oscc)
3.2.2 (1) กิจกรรม จัดทา
ตู้รับเรื่องร้องเรียน
3.2.2 (2) การแจ้งเหตุ
ผ่านทางเว๊ปไซค์ของ อบต.
ร่องฟอง
(www.rongfong.go.th)
3.2.3 การดาเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบล
ร่องฟอง

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.1 (1)โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตาบล ประจาปี
3.3.1 (2) โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทาแผน
ชุมชน
3.3.2 การแต่งตั้งผู้แทน
ประชาคมหมู่บ้าน เช่น
คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง
3.3.3 การแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้าน เช่น
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติที่ 3

รวม

11 มาตรการ 2 กิจกรรม
5 โครงการ

132,000

132,000

132,000

132,000

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

4. การ

4.1 มีการจัด

4.1.1 โครงการจัดทา
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เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

มิติที่ 4

วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด

รายงานการควบคุมภายใน
4.1.2 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้
4.3 การ
ส่งเสริมบทบาท
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น

4.2.1 การจัดทาประกาศ
การสรรหาพนักงานจ้าง
4.2.2 กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ
4.2.3 การแต่งตั้งประชาคม
หมู่บ้านเป็นคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ

4.3.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ อบต.
ร่องฟอง
4.3.2 กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
4.4 เสริมพลัง 4.4.1 กิจกรรมการติดป้าย
การมีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
ของชุมชน
การทุจริต
(Community) 4.4.2 โครงการตาบลร่อง
และบูรณาการ ฟองปลอดทุจริต
ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
รวม
1 มาตรการ 4 กิจกรรม
3 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

200,000

200,000

200,000

-

-

-

-

15,000

15,000

15,000

15,000

5,000

5,000

5,000

5,000

220,000

220,000

220,000

220,000
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่
ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริห าร สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
เพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่าง
จิงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของ
สังคม ยืดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทาหรือไม่
กระทาการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทาทุจริตในระบบราชการด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองจึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต
และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น

3. วัตถุประสงค์
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1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
3. เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
4. เพื่ อให้ คณะผู้ บ ริ การ สมาชิก สภาองค์การบริห ารส่ ว นต าบล พนักงานองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึก
ร่ ว มในการเสริ มสร้ า งสั งคมแห่ งคุ ณธรรมและสมานฉั น ท์ ประพฤติ ต น เป็ นพลเมื องดี สร้ างประโยชน์ ให้ แ ก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการกระทาความดี รู้จั กการให้ การเสียสละและการ
บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง จานวน 38 คน

5. ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม – กันยายน 2561
6. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
7. วิธีการดาเนินงาน
7.1 บรรยายเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ ยนฐาน
ความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่าย
สภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
7.3 แบ่งกลุ่มทากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่
ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลร่องฟอง
7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย
8. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่มี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกในการ
ทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบั ติงานร่ วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มี ส่วนบั่น
ทอนความเจริญของบประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์
รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัป ชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทย
ต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนาหลักธรรมาภิ
บาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนาหลักธรรมมาภิบาล
ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฎอยู่ในบทบัญญัติของ
กฎหมายรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้ว่างกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครั ฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลาย
ในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส
(Transparency) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลั ก ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Paricipation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของธรร
มาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ
จะต้องคานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ
เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง องค์การบริหารส่วน
ตาบลร่องฟอง จึงจัดทาโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
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1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตใด้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
4. ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
150,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 3
1.ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
การบั น ทึกการปฏิบัติงานประจาวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทาอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงการทางานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมิลผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้ รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วย
ความสาเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงาน
อื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทาให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง เห็นความสาคัญของการบันทึกประจาวันดังกล่าว จึงได้จัดทาสมุด
ความดีพนักงานจ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน เพื่อ เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานด้วยความรับ ผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้าง
ระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงาน
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ
3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
4. เป้าหมาย
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5. ระยะเวลา
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบิตงานประจาทุกวัน
และส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์
6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจาปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
8. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทาให้สามารถทราบผลการทางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
10.3 พนักงานจ้างทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
กาหนด
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒ นาและขับเคลื่ อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็ จ ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล องค์ ก รนั้ น ๆ ย่ อ มประสบความส าเร็ จ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็น อย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระทาหน้าที่ใด ๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้
อุ ด มการณ์ ไม่ มี ทั ก ษะหรื อ ประสบการณ์ ที่ จ าเป็ น ในการท างาน ย่ อ มท าให้ อ งค์ ก รนั้ น ๆ ด้ อ ยพั ฒ นาหรื อ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทางานสูง
แล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทางานด้วยความ
ทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่ว ยงาน ต่อเพื่อร่วมงานและผู้มาขอรับบริการ
หรื อ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องประชาชนและประเทศชาติ แ ล้ ว ย่ อ มน าพาองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานมุ่ ง ไปสู่ ค วาม
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิ
บาล
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองจึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจ ริ ต ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรภายใน ประกอบด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข
รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ
ตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพื่อร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
3.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
3.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน
ต่อผู้มาขอรับการบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
3.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จานวน 38 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดปฏิบัติธรรม (สวนมนต์ นั่งสมาธิ) จานวน 40 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายน พ.ศ.2561
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
7.1 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการ
7.2 จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
7.3 เสนอรายละเอียดโครงการ กาหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความเหมาะสม
7.4 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
10.3 ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อการทางาน
ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
ร่องฟอง โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ทั้งนี้ การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมของพนั ก งานส่ ว นต าบล ลู ก จ้ างประจ า และพนั กงานจ้ า ง ก าหนดให้ พ นั กงานส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจา และพนั กงานจ้าง มีห น้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่ วนรวมและ
ประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัด ทาใน
สิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ,
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริย์ทรงเป็นประมุข
และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ.ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และ
ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่
นร 1013.7/ว 11 ลงวัน ที่ 25 ธัน วาคม 2557 ซึ่งองค์การบริห ารส่ วนตาบลร่องฟองควรนาแนวทางการ
ดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลร่องฟอง ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลร่องฟอง” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อ เป็ น เครื่ องมื อกากั บ ความประพฤติข องข้ าราชการที่ส ร้ างความโปร่ง ใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อทาให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดั บ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร
ข้า ราชการทุก คนพึ ง ยึ ด ถื อเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ค วบคู่ ไปกั บ ระเบี ย บและกฎข้ อ บั งคั บ อื่ น ๆ อย่ างทั่ ว ถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองเปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
โครงการที่ 3
1.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า มาตรฐานทางจริยธรรม
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ที่กาหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ และมาตรา ๗๘(๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่ง เน้นการพัฒนาคุณภาพ
คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนาราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทาง
การปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘9 พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕9) เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนาไปสู่การ
พัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนาชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุค
ใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
3.3 เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้าราชการ พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
๔. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลร่องฟอง จานวน 60 คน

5. สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
6.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6.๒ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินโครงการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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6.๓ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
6.๔ ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
6.๕ สรุปผลการดาเนินงาน
7.ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี ( ปีงบประมาณ 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000 บาท
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
สามารถนาหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้นาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในองค์กร
ได้อย่างสร้างสรรค์
10.2 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ มีความ
สามัคคี ปรองดอง ร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ อันจะนามาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชน
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 – 2560) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูป แบบ โดยได้รั บความร่ วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่ว ยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสั ยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลั กเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ในปี พ.ศ.2564
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ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วน
ตาบลร่องฟองจึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจรติแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝ่ายประจา พนักงานจ้าง
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจา พนักงานจ้าง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริต
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่าง ๆ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โดยจัดระบบอัตรากาลัง และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
3 (พ.ศ.2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐ ดาเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น
และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไปสาคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง
เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้
เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. จัดทา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5. แจกจ่ายให้บุคลากร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่ เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม)
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
สิทธิพลตามอานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่าง
ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัท
ที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
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ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่ วยงานต้องเข้ารั บการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ โดย
กาหนดให้หน่วยงานความมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์
ทับ ซ้อนแก่บุ คคลในองค์การบริ หารส่ ว นตาบลร่ องฟอง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตาบลร่องฟอง เพื่อให้พนักงานทุก
คนทางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลร่องฟอง
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองมีจิตสานึก ค่านิยม
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนั ก งานส่ ว นต าบลและพนั ก งานจ้ า งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น และมี ค วามประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่นบูรณาการ
2. หลักการและเหตุผล
ในปั จ จุ บั น นโยบายการปฏิ รู ป ระบบราชการของรั ฐ บาลปั จ จุบั น มุ่ งเน้ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
โดยข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ บุคลากรในองค์กรปฏิบัติหน้าที่
ของตนเอง สามารถทาหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างเต็มพลังความสามารถ มีความพร้อมการ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการยุคใหม่ ตลอดถึงผู้นาขององค์กร
บุคลากร
ในองค์กร ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ ส่งผลทาให้บุคลากรเป็น
ผู้สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา มีนิสัยใฝ่หาความรู้รักที่จะเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเจตคติของตน รักที่จะ
เรียนรู้ ตลอดชีวิต การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับ
ต่างๆ มาพัฒนาองค์กร องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับ ในปัจจุบันนี้มีองค์กรมากมายที่
มีบุคลากรที่ขาดทักษะในการพูดในที่ชมชุน ประกอบกับบุคลากรบางคนมีภารกิจที่จะต้องทาหน้าที่ในการขึ้นพูด
บนเวที ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมามีหลายคนที่ยังขาดทักษะในการพูด ทั้งในฐานะผู้ถูกเชิญให้พูด หรือผู้ที่ทา
หน้าที่พิธีกร
นอกจากนี้ มีหลายคนมีโอกาสได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรในงานต่าง ๆ หรือบางงานไม่มีพิธีกรจาเป็นที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นต้องทาหน้าที่เองทั้งหมด ซึ่งการพูดนั้นถ้าพูดคุยกันธรรมดาถือว่าทุกคนทาได้ และไม่
ยาก แต่การพูดบนเวทีในฐานะพิธีกรนั้น เป็นเรื่องยาก และยากมากสาหรับใครหลาย ๆ คน โดยเฉพาะการใช้
คาพูด การกล่ าวทักทาย การสร้ า งบรรยากาศ รวมถึงการแก้ปัญหาบนเวทีที่มีให้ เ ห็ นบ่อย ๆ ดังนั้ นการจั ด
ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รเทคนิ ค การเป็ น พิ ธี ก รแบบมื อ อาชี พ จึ ง จะเป็ น ประโยชน์ ทั้ ง ในแง่ ก ารพั ฒ นาตนเอง การ
พัฒนาการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงการยกระดับการพูดบนเวทีในฐานะพิธีกรให้เป็นมืออาชีพต่อไปใน
อนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง และหน่วยงานต่อไป
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ดัง นั้ น ส านั ก งานปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลร่ อ งฟอง จึ ง ได้ จัด ท าโครงการพั ฒ นาศัก ยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่นเชิงบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ 2560 ขึ้น
เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลร่อง
ฟอง การจัดโครงการนี้ขึ้นยังเป็นการช่วยสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับพนักงานภายในองค์กร
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางานของพนักงาน
2. เพื่อสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม กิริยามารยาททางสังคม และการมีมนุษยสัมพันธ์การ
ทางานร่วมกันเป็นทีม
3. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับ พร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะด้านพิธีกร สามารถพูด และทาหน้าที่พิธีกรในงานพิธีการ
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีหลักการ
6. เพื่อพัฒนาผู้ที่เข้าฝึกอบรมให้เกิดความมั่นใจในการทาหน้าที่พิธีกรมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้ง เป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการประสานงาน การสร้างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม
ด้วยกัน
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างจานวน 60 คน
5.ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี ( ปีงบประมาณ 2561 - 2564)
6. งบประมาณดาเนินการ
250,000 บาท
7. วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการ
2 .วางแผนและจัดทาโครงการ และติดต่อวิทยากร
3. จัดเตรียมความพร้อมต่างๆ เช่น สถานที่ วัสดุอุปกรณ์สาหรับการฝึกอบรม
4. ดาเนินการฝึกอบรม
5. สรุปและประเมินผลโครงการ
6. รายงานผลการฝึกอบรมโครงการ
8. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. พนักงานมีการทางานเป็นทีมเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร
2. ประชาชนได้รับการบริการที่ประทับใจและพึงพอใจ
3. วัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย มีการพัฒนาขึ้นสู่มาตรฐาน
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทาหน้าที่พิธีกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพิ่มศักยภาพ และยกฐานะบุคคลให้เป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จัก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปในอนาคต
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ตาบลร่องฟอง
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่
ทาให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่ า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับ วิถีชีวิตของมนุ ษย์ อาทิ เกิดความแห้ งแล้ ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิ มะตกใน
ประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก จึ งได้ร่ว มมือกันป้ องกัน และแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าชออกซิเจน
อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้นๆ ลงได้อย่างน้อย
2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองจึงได้จัดทาโครงการ
“ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง” เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราช
สักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองจึง
ได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลร่องฟองเพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในตาบลร่องฟอง น้าชา
3.3 เพื่อให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จานวน 500 ต้น
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
6.วิธีดาเนินงาน
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่
เพื่อปลูกต้นไม้
6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
6.4 ดาเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8.งบประมาณดาเนินการ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.2 ทาให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
10.3 ทาให้ประชาชนมีจิตสานึก ในการดูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.4 ทาให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ได้วางเป้าหมายสาคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าแต่
เนื่องจากมีปัญหารายได้ที่มีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการพัฒนาต่าง ๆ การพัฒนาท้องถิ่นจึงยังไม่
สามารถที่จะดาเนินการได้อย่างเต็มที่ตามวางเป้าหมายไว้ การแก้ไขปัญหารายได้วิธีหนึ่งที่คิดว่ าเหมาะสมที่สุด ก็
คือปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนถูกต้องยุติธรรมและสะดวกรวดเร็วที่สุด การที่สามารถ
จัดเก็บภาษีต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ได้ครบถ้วนถูกต้องก็คือการสารวจข้อมูลภาคสนาม (ที่ดิน ,โรงเรือน
,ป้าย) เนื่องจากข้อมูลทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งเมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
ตามโครงการแล้วจะทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง มีข้อมูลรายละเอียดสาหรับการจัดเก็บภาษี รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ทาให้ องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง สามารถใช้เครื่องมือใน
การเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง ทาให้การ
จัดเก็บภาษีของ องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง มีระบบข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-พ.ศ.2549 ) และ พ.ร.บ.กาหนดแผน ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้นการกระจายอานาจทางการเงินการคลัง การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระ ยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งได้พยายาม
ดาเนินการปรับปรุงการคลังท้องถิ่นเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เสมอมา โดยการคัดเลือกใช้วิธีการ
จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นวิธีการสาคัญ
ฉะนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลร่องฟอง จึงได้ทา “โครงการจัดทาแผนที่แม่บท (เพิ่มเติม) โดยการนาข้อมูลการสารวจ
ภาคสนาม ในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลชี้นา ในการตัดสินใจปฏิบัติงานในทิศทางที่ต้องการอย่างมีเหตุมีผล
3.3 เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเป็นประโยชน์ในการบริหารในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.4 เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
3.5 เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ในด้านการคลังท้องถิ่น
3.6 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวกรวดเร็ว
3.7 เพื่อเตรียมความพร้อมในการนาโปรแกรมแผนที่ภาษีของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(LTAX3000)มาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในขั้นตอน นาเข้าข้อมูลสารวจภาคสนาม ในโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน แล้วเสร็จครอบคลุมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5. ขั้นตอนการดาเนินการ
1. แผนที่ภาษี (ผ.ท7) ต้องจัดทาแผนที่ภาษี(ผ.ท.7)ในระบบดิจิตอล(Digital systemหลังจากเดินสารว
ข้อมูลภาคสนามแล้วดังนี้
1.1 จัดทาผังบริเวณอาคารโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างตาแหน่งที่ตั้งให้อยู่บนแปลงที่ดิน
1.2 จัดทาผังป้ายโดยให้แสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับป้ายเช่นขนาดข้อความเครื่องหมาย
ฯลฯ พร้อมทั้งตาแหน่งที่ติดตั้งของป้าย
2. นาเข้าข้อมูลจากการสารวจข้อมูลภาคสนามลงในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดังนี้
2.1 นาเข้าข้อมูลที่ดิน
2.2 นาเข้าข้อมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
2.3 นาเข้าข้อมูลป้าย
3. จัดพิมพ์แบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน(ผ.ท.1)แบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
(ผ.ท.2) แบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับป้าย (ผ.ท3) โดยเรียงตามเลขประจาแปลงที่ดิน(lot)ในแต่ละเขตย่อย(Block)
โดยจัดเก็บในแฟ้มเอกสารให้เรียบร้อย
6. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
7.งบประมาณดาเนินการ
80,000 บาท
8.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มากขึ้น อย่าง
ครบถ้วน
2. สามารถอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองในการเสียภาษี
ให้กับท้องถิ่น
3. ประชาชนมีความรู้สึกเกี่ยวพัน มีส่วนได้เสียในการบริหารที่ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสียภาษี
ให้กับท้องถิ่น
4. สนองตอบเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลในการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
5. ประชาชนมีความเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการดาเนินการในการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลร่องฟอง
6. เป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองกับประชาชน
1.2.3. สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ : โครงการองค์กรสามัคคี ด้วยวิถีพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบล ถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก
หน่วยงานราชการอื่น การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลจึงต้องอาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้
สามารถสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็น
ปัจจัยสาคัญในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี
พระราชดารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และได้ทรงเน้นย้าแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน
ในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤตและให้
สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่ องฟอง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนใน
ชุมชนมากที่สุด ได้จัดทาโครงการองค์กรสามัคคี ด้วยวิถีพอเพียง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้
ให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจาวันของทุกๆ คน ด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายใน
ชุมชน และเล็งเห็นความสาคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ได้
ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดาเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มี
ความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาแนว
พระราชดาริ มาประยุ กต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่
ฟุ่มเฟือย ใช้ชิวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้
3.๒ เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างของ
อบต.ร่องฟอง ในการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.๓ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สามัคคี ให้กับบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
3.4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสานึกในการกระทาความดี รู้จักการให้
การเสียสละ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างจานวน 60 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
6.2 ชี้แจงผู้บริหาร สมาชิกสภา ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทาโครงการ
6.3 ดาเนินงานตามโครงการ
6.4 สรุปผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8.งบประมาณดาเนินการ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนา
แนวพระราชดาริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันตามหลักการความพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่า งรอบคอบ
ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างของอบต.ร่องฟอง ได้รับความรู้เพิ่มเติมใน
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนัก งานจ้างของ อบต.ร่องฟอง มีความสามัคคี ภายใน
องค์กร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพึ่งพาตนเองได้
โครงการที่ 2
1.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบล ถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลาย ทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับการถ่าย
โอนจากหน่วยงานราชการอื่น การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลจึงต้องอาศัยบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึง
เป็นปัจจัยสาคัญในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น
แนวคิ ด ระบบปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น แนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต และวิ ถี ป ฏิ บั ติ ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และได้ทรง
เน้นย้าแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคานึงถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอกจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้น ฐานในการดารงชีวิต การ
ป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤตและให้สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
ในชุมชนมากที่สุด ได้จัดทาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยยึดหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตามและให้บังเกิดผลได้ใน
ชีวิตประจาวันของทุก ๆ คน ด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็นความสาคัญในหลักการและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้นาชุมชนและประชาชนภายในเขตพื้นที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการ
พึ่งพาตนเอง มีการดาเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง
ครอบครัว และชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนา
แนวพระราชดาริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันตามหลักการพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบไม่
ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้
3.2. เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ ทักษะและทัศนคติที่ดี นาความรู้และประสบการณ์จากการอบรม
และการศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองและเป็นแกนนาให้คนชุมชนในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สามัคคีให้กับกลุ่มและองค์กรในชุมชน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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3.4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสานึก
ในการกระทาความดี รู้จักการให้การเสียสละ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กานันและผู้ใหญ่บ้านตาบลร่องฟอง,ตาบล
น้าชา ผู้นากลุ่มและองค์กร พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง จานวน 85 คน
4.2 เชิงคุณภาพ
-ผู้เข้ารับการอบรมเกิดวิสัยทัศน์แนวทางในการพัฒนางานตามแนวทางเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติได้จริง และนาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มของตนในพื้นที่ต่อไป
-ผู้เข้ารับการอบรม และประชาชนมีพออยู่พอกิน และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับ
เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม
ร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6.วิธีดาเนินการ
- ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- ขออนุมัติจัดทาโครงการอบรม ติดต่อประสานงานวิทยากร และสถานที่ดูงาน
- จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
- จัดอบรมโดยวิทยากรผู้มีความรู้ โดยการบรรยายและสาธิต
- เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
- สรุปผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8.งบประมาณดาเนินการ
90,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัฒนาชุมชน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาแนว
พระราชดาริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันตามหลักการพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบไม่
ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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10.2 ผู้อบรมมีความรู้และประสบการณ์ ทักษะและทัศนคติที่ดี นาความรู้และประสบการณ์จากการ
อบรมและการศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองและเป็นแกนนาให้คนชุมชนในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
10.3 ผู้อบรมมีความสัมพันธ์ สามัคคีให้กับกลุ่มและองค์กรในชุมชน
10.4 ผู้อบรมมีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสานึกในหารกระทาความดี รู้จักการให้การเสียสละ
และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
เยาวชนเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ เพราะต้องปรับสภาพของตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เข้ามากระทบ
เพราะวัยนี้เป็นวัยที่จะปลูกความคิด อ่าน นิสัยใจคอที่ดี เนื่องจากเป็นวัยที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ง่าย เข้าทานอง
ที่ว่า ” ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก ” เด็กจะดีหรือเลวจึงขึ้นอยู่กับวัยนี้ เยาวชน เป็นพลังสาคัญที่จะเติบโตขึ้น
เป็นผู้ใหญ่ในอนาคต หากได้รับการชี้แนะ และปลูกฝังอุดมการณ์ต่าง ๆ ก็จะมีบทบาทตามความคาดหวังที่พึง
ปฏิบัติต่อบทบาทของเยาวชน
ปัจ จุบั น สังคมในประเทศไทยมีความแตกต่างและหลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒ นธรรม
รวมทั้งเทคโนโลยีอันทันสมั ย การเรียนรู้ความแตกต่างในวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกัน ในสังคม
เดียวกันโดยไม่ขัดแย้งทางความคิด การใช้เทคโนโลยีที่ไม่ขัดต่อจริยธรรม ศีลธรรม อันดีงาม เป็นเรื่องสาคัญที่
ต้องถ่ายทอดให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นวัยของการเรียนรู้ และเป็นอนาคตที่สาคัญ ของชาติ สามารถดาเนินชีวิตบน
ความหลากหลายของความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ได้ตระหนักและเห็นว่าการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ให้แก่
เยาวชนได้มาทากิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิตการปฏิบัติที่ต่างกัน ทาให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความ
แตกต่างของแต่ละศาสนา สามารถนาหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ มาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจในการสร้าง
ความเข้าใจอันดี เกิดความสามัคคีในความหลากหลายของมิติทางศาสนา และเพื่อให้สอดคล้องตามที่พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของประเทศในช่วงปี พ.ศ.2558 – 2563 “มั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน” ความมั่นคง คือ ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ลดความรุนแรง ประกอบกับยุทธศาสตร์จังหวัด
แพร่ ด้านส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม มีสุขภาพชีวิตที่ดี ครอบครัว
เข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และเป็นการดาเนินการตามแนวคิดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ จึงได้จัดทา โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในกลุ่มเยาวชนที่มีความแตกต่างทางด้านศาสนา
3.๒ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกลุ่มเยาวชน
3.๓ เพื่อให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้ และยอมรับในความแตกต่างของแต่ละ
ศาสนา
3.๔ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ร่องฟอง จานวน 80 คน

5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ตาบลร่องฟอง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
6.วิธีดาเนินการ
6.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6.๒ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินโครงการ
6.๓ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
6.๔ ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
6.๕ สรุปผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8.งบประมาณดาเนินการ
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.๑ เยาวชนได้เ รี ย นรู้ และมี ความรู้ค วามเข้ าใจ และยอมรับ ในความแตกต่า งของแต่ล ะศาสนา
สามารถน าหลั ก ธรรมทางศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ มาเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และน าไปรั บ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
10.๒ เยาวชนมีความปรองดอง เรียนรู้การอยู่ร่วมกันสมานฉันท์ สามารถดาเนินชีวิตดาเนินชีวิตบน
ความหลากหลายของความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
10.๓ เกิดความสามัคคีในความหลากหลายของมิติทางศาสนา และเกิดความสามัคคีต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
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1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ :โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลร่องฟอง-น้าชา (กิจกรรม”โตไปไม่โกง”)
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่
ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนา
คนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงาน
และจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองพิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลร่องฟอง-น้าชา (กิจกรรม “โตไปไม่โ กง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติมโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อ ตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่
คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองใน
การกระทาใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
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3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตาบลร่องฟอง-น้าชา จานวน 60 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
7.งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
8.ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
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1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ
2. หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งบงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดาเนิน
ชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทาให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้น
ได้ จึงมีแนวโน้มในการดาเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหา
ด้วยการพึ่งยาเสพติด
เด็กและเยาวชนคือพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มี
พลังอันสาคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและ
เยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทา กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมี
ภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนา
ตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง
ของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมใน
การดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝัง
จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการ
ดาเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข ” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นาธรรมะนาหลักคาสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ชิวิต
ประจาวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การ
พัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนา
จิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดท้ายการพัฒนาปั ญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้
จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกันรู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเอง
ด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นาพาชีวิตสู่ความสาเร็จเพื่อเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติใน
ที่สุด
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
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3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กนักเรียนและเยาวชนตาบลร่องฟอง – น้าชา
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6.วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
6.7 ดาเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8.งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
โครงการ
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอาอาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้
เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
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สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานใน
ท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผลธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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8.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโป่รงใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน
ซึ่งนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลร่องฟอง ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุล พิ นิ จ ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ร าชการของผู้ ใ ต้บั ง คับ บั ญชา ประกอบกับ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานส่วนตาบล จั งหวัดแพร่ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ได้กาหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการ
สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่ว นตาบลองค์การ
บริหารส่วนตาบลร่องฟอง โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธานกรรมการ และหัว หน้าส่ว น
ราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่ว นตาบลองค์การ
บริหารส่วนตาบลร่องฟอง เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่ว นตาบลองค์การ
บริหารส่วนตาบลร่องฟอง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาส่วนตาบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบลจั งหวัดแพร่ พ.ศ. 2545
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การพัสดุและการบัญชี
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่บริหารงานภายใต้กฎหมายกาหนด ได้แก่ กฎหมายจัดตั้งของ
แต่ละองค์กร และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามที่กระทรวง กรมและมติคณะรัฐมนตรีกาหนด โดย
การบริหารงานเป็นไปอย่างอิสระในด้านบุคลากร ภารกิจ และด้านการเงินการคลัง ทาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารและปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบละแนวทางที่กาหนดโดยคานึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานด้านการเงินการ
คลัง การพัสดุและการบัญชี ส่วนกระบวนการในการบริหารงาน ด้านการเงินการคลัง การพัสดุและการบัญชี ที่จะ
ทาให้ เ กิด ผลส าเร็ จ และเกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด ตลอดจนบรรลุ เป้ าหมายที่ ส่ ว นราชการกาหนดไว้ นั้น คื อ การ
บริหารงานด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมตั้งแต่การบริหารงบประมาณ การบริหารการเบิกจ่าย การ
เก็บรักษาเงิน การลงบัญชี และการบริหารงานพัสดุ เป็นต้น
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการรองรับการตรวจสอบ
4.เป้าหมาย
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5.พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ตาบลร่องฟอง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
6.วิธีดาเนินการ
1.จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
2.จัดทาการตรวจสอบรายงานสถานการณ์เงินประจาวัน และงบรับจ่าย งบทดลอง ประจาเดือน
3.จัดทาการตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงานที่กาหนด
7.ระยะเวลาดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561)
8.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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10.ตั้งชี้วัด/ผลลัพธ์
1.ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดแก่ความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2.เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารเงินงบประมาณ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผนจัดหาพัสดุประจาปี)
2.หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อ
ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานระดับท้องถิ่น ให้ความสาคัญกับการบริหารงบประมาณของตน โดยจัดเตรียมงานตาม
ขั้นตอนการจัดจ้างให้สามารถดาเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกในระหว่างปี เพื่อป้องกันการกระจุก
ตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ ประกอบกับปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลได้ปรับโครงสร้างการ
แบ่ งส่ ว นราชการภายในโดยกาหนดภารกิจ ความรับผิ ดชอบ เกี่ ยวกั บการพัส ดุ ให้ อ ยู่ในความรับผิ ดชอบของ
หน่วยงานคลัง เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ
กองคลั ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่า แดง ได้ จัด ท าแผนปฏิบั ติ ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ้ า ง (แผนจั ด หาพั ส ดุ
ประจาปี) ซึ่งจะแสดงให้เห็น ถึงความต้องการในการจัดหาพัสดุในหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ร่องฟอง
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุมีเอกภาพในการบริหารงานพัสดุ และสามารถดาเนินการ
เกี่ยวกับงานพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อให้ทราบถึงความต้องการการจัดหาพัสดุในหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
ซึ่งสัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาในการจัดหาระว่างปีงบประมาณ
4.เป้าหมาย
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5.พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ตาบลร่องฟอง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
6.วิธีดาเนินการ
การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบรายงานผลดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างให้กองคลังรับผิดชอบดาเนินการจัดทาเป็นประจาทุกปีให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจาปี ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง โดยจัดทาเฉพาะการจัดหาพัสดุประจาปี
7.ระยะเวลาดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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8.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. องค์การบริหารส่วนตาบลจะมีเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุมากขึ้น สามารถ
กาหนดแผนการทางานให้สอดคล้องกับความต้องการพัสดุและงบประมาณของหน่วยงาน รวมทั้งสามารถกระจาย
งานออกในระหว่างปี เพื่อลดปัญหาเรื่องงานกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ อันเป็นสาเหตุสาคั ญที่ทาให้ไม่
สามารถทางานได้ทันตามกาหนด และเกิดความบกพร่องในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
2. ผู้ปฏิบัติงานจะมีความรู้ ความชานาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความมั่นใจมากขึ้น
3. ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบจะได้ทราบขั้นตอนการดาเนินงานและความเคลื่อนไหวในการจัดหาพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะทาให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ : โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเพิ่มถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็น
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณการ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตาบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
หรือไม่ การทีจ่ ะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ทีก่ าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ.2546
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความ
สะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการโดย
ยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6.วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามรูปแบบที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8.งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การจัดทาคู่มือประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จุ บั น มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าตจ านวนมาก ก าหนดให้ ก ารประกอบกิ จ การของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาต
ดาเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กาหนดระยะเวลา เอกสาร
และหลักฐานที่จาเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทาให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการ
สร้ างภาระแก่ป ระชาชนอย่ างมาก และเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของ
ประเทศในเวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ....... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ จึงได้ใช้อานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็น
กฎหมาย นายกรั ฐ มนตรี ได้ น าร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าต
ของทางราชการ พ.ศ...ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กาหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การกระทาใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้
อนุญาตจะต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี)
ในการยื่นคาขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับคาขอ และจะกาหนดให้ยื่นคาขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคาขอด้วยตนเองก็ได้
มาตรา 7 วรรคสอง คู่ มื อ ส าหรั บ ประชาชนตามวรรคหนึ่ ง ให้ ปิ ด ประกาศไว้ ณ สถานที่
ที่กาหนดให้ยื่นคาขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้สาเนาคู่ มือดังกล่าวให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่คัดสาเนาให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนด้วย
มาตรา 7 วรรคสาม กาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กาหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และ
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วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่า ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าวล่าช้า เกิน
สมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการให้ผู้อนุญาตดาเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตา มาตรา 7 ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึง่ ร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
3.2 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และประชาชนเขตพื้นที่ตาบลร่องฟอง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.2 ประชุมแต่งตั้งคณะทางาน
6.3 ประสานวิทยากรและประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย
6.4 ดาเนินการตามโครงการ
6.5 ประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ได้ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สานักงานปลัด
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ต่อผู้รับบริการ
-ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน
-ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส
-ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
-มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback)
ต่อผู้ให้บริการ
- ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ
และลดความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่น
- สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้
เพื่อนามาปรับปรุงการให้บริการ
- พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ประโยชนต่อประเทศ
-ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
-เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ทีการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การจัดทาแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อภารกิจ ขององค์ กรมี ป ระสิ ท ธิภ าพและความคุ้ มค่ า สามารถลดขั้ นตอนการปฏิบั ติ ง านและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา อบต.
จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการบริการ จัดทาแผนผังแสดง
ขั้น ตอนและระยะเวลาการให้ บ ริ ก ารเพื่อ ตอบสนองความต้ องการของประชาชนโดยยึด กรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาม
กฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของอบต.ป่าแดงให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตาบลร่องฟอง
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของอบต.ร่องฟอง
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอานาจการตัดสิ น ใจเกี่ย วกับ การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบอานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้ ประชาชนทราบโดยทั่ว ไปพร้ อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) จานวน 4 ปี โครงการต่อเนื่อง4 ปี
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ของอบต.ร่องฟองเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อ
คณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
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2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.
2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเอาไว้ การที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลจะดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอน
ต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลจึงได้กาหนด
มาตรการให้มีการมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6.วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา
6.2 ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การ
บริหารสวนตาบล ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ
2.4 เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง (โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าแดงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจาปี)
2. หลักการและเหตุผล
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและ
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยัง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น
ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนาพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ใส่ เ กล้ า ฯ เป็น แนวทางในการปฏิบั ติ ห น้ าที่ เพื่ อให้ เ กิด ผลดีอ ย่า งเต็ม กาลั ง
ความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช ได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุง
รัตนโกสินทร์ 200 ปี ดังนี้
ประการที่ 1 คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น
ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุประการใด
ประการที่ 4 คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน
แล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้า
ต่อไปได้ดังประสงค์ คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสาคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม
นามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ
และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางดาเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่
พึงละเว้น
2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย
การมอบโล่ การประกาศเกียรติคุณ
การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควร
ดาเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้กระทาดี
3. การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การนาตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นสาคัญ คือ
ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้นา ในการทา ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักนาผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
4. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะนาไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ
5. การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร
เป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่น
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทาให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง
6. การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภท
ต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดทาโปสเตอร์ ติดประกาศ ทาจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์ เป็นต้น
7. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถนามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้
หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ทางานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง
8. นาหลักธรรมหรือคาสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากความสาคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้
จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลร่องฟองผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
3.2 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนตาบล
3.4 เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง
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4. เป้าหมาย
4.1 คัดเลือกพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
4.2 คัดเลือกพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองผู้
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น ปีละ 2 ครั้ง
4.3 จัดทาประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ จานวน 2 ฉบับ ( 6 เดือนต่อ 1 ฉบับ )
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
5.2 เพื่อให้ พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลร่องฟองผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
ประจาปี
5.4 ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่นประจาปี
5.6 ดาเนินการตามโครงการ
5.7 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทาโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
6. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนเมษายน และ เดือนตุลาคม ของทุกปี
7. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ประโยชน์ที่จะได้รับ
10.1 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองมีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ
10.2 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองมีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสาคัญใน
การพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือ
ว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิ บัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ทาความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตาบลร่องฟอง ผู้ที่ทาคุณประโยชน์หรือ
เต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลอย่างสม่าเสมอ องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองจึงจัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
ผู้ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลร่อง
ฟอง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทาคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับ
การยกย่ องชมเชย และเป็ น บุ ค คลตั ว อย่ า ง และจั ด กิ จกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสั ม พั นธ์ ให้ ป ระชาชน
หน่ ว ยงาน องค์กรในเขตองค์การบริห ารส่ ว นตาบลร่องฟอง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็ นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล
ร่องฟองมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกาหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทาความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
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6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่ านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดาเนินการ
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกย่ องและเชิดชูเ กีย รติแ ก่บุคคล หน่ว ยงาน องค์ก รดีเด่น ผู้ ทาคุณ ประโยชน์ห รือเข้ าร่ว มใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการ
ดาเนิ น ชีวิตแก่พสกนิ กรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่ อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทาการผลิตเพื่อการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่าย ทาให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทาให้ต้อง
หันกลับมาทาการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทาให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย
และที่สาคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้าฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ทาให้
เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทานาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน้า
ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้าจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้าจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว
เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ดาเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพื้นที่การทานา
ปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
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ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้าน้อยเพื่อปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ ข้าวโพด
พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชใช้น้าน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น
จะเห็นได้ว่าใช้น้าน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พื้นที่ทาน้า 1 ไร่ ใช้น้า 1,738 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่พื้นที่ปลูกพืช
ตระกูลถั่ว 1 ไร่ ใช้น้า 583 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการดาเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่ตาบลป่าแดงอย่างยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพี ย งเริ่ ม จากการด าเนิ น ชี วิ ต ในครั ว เรื อ นเป็ น ล าดั บ แรก จึ ง ได้ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจ าตาบลร่ องฟอง คัดเลื อกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนาผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่ม
ราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อ
ช่ว ยเหลื อเกษตรกรที่ได้รั บ ผลกระทบจากภัยแล้ งให้ มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนา
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดาเนินชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจา
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
4. สถานที่ดาเนินการ
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจาตาบลร่องฟอง
5.2 ดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2561
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
5.5 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
7. งบประมาณดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชดาริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง

หน้า 64

9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จานวน 20 คน
10. ผลลัพธ์
10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดาริ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนากลับไปดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
10.2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศู นย์เรียนรู้มีชีวิตของ
ตาบลร่องฟองได้
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอดรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลกการปฏิบัติราชการ
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6.วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการะหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลกการปฏิบัติราชการ
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน นาไปสู่การฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคมระบบการเมือง การปกครอง และ
การบริหารราชการเป็นอย่างมาก ฉะนั้นการแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็น สิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่ วยงานหลักในการขับเคลื่ อนประเทศไทยให้ มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียม จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชา-สังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การ
บริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย
ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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ชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการบรรลุผลได้อย่ างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง จึงได้
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามทุจ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ส าหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุท ธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ให้บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ตาม
วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ อีกทั้งเป็นการถือปฏิบัติตาม คาสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ-ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้สานัก/กองขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 เพื่อให้สานัก/กองขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง มีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ ตขององค์การบริหารส่วนตาบล
ร่องฟอง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) จานวน 4 ปี
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การดาเนิ นการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตขององค์การบริหารส่ วนตาบลร่องฟอง เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง สร้ างระบบราชการที่มีความโปร่ งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การพัสดุและบัญชี ประจาปี
2.หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่บริหารงานภายใต้กฎหมายกาหนด ได้แก่ กฎหมายจัดตั้งของ
แต่ละองค์กร และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามที่กระทรวง กรมและมติคณะรัฐมนตรีกาหนด โดย
การบริหารงานเป็นไปอย่างอิสระในด้านบุคลากร ภารกิจ และด้านการเงินการคลัง ทาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารและปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบละแนวทางที่กาหนดโดยคานึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานด้านการเงินการ
คลัง การพัสดุและการบัญชี ส่วนกระบวนการในการบริหารงาน ด้านการเงินการคลัง การพัสดุและการบัญชี ที่จะ
ทาให้ เ กิด ผลส าเร็ จ และเกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด ตลอดจนบรรลุ เป้ าหมายที่ ส่ ว นราชการกาหนดไว้ นั้น คื อ การ
บริหารงานด้านการเงินที่มปี ระสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมตั้งแต่การบริหารงบประมาณ การบริหารการเบิกจ่าย การ
เก็บรักษาเงิน การลงบัญชี และการบริหารงานพัสดุ เป็นต้น
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการรองรับการตรวจสอบ
4.เป้าหมาย
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5.พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ตาบลร่องฟอง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
6.วิธีดาเนินการ
1.จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
2.จัดทาการตรวจสอบรายงานสถานการณ์เงินประจาวัน และงบรับจ่าย งบทดลอง ประจาเดือน
3.จัดทาการตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงานที่กาหนด
7.ระยะเวลาดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561)
8.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10.ตั้งชี้วัด/ผลลัพธ์
1.ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดแก่ความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2.เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง จึงได้จัดทากิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจาแต่ละปีโดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุ นกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีห น้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริห ารส่วนตาบลร่องฟองจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) จานวน 4 ปี โครงการต่อเนื่อง4 ปี
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลป่าแดงจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้ น องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลร่องฟอง จึงได้จัดทากิจกรรมการประเมินประสิ ทธิภ าพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจาแต่ละปีโดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไก
การตรวจสอบจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และองค์ ก รอิ ส ระที่ มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ มี
ประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุ นกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีห น้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริห ารส่วนตาบลร่องฟองจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือคณะทางาน
LPA จังหวัด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) จานวน 4 ปี โครงการต่อเนื่อง4 ปี
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง

หน้า 70

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการดาเนินการทางวินัย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดแพร่ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
( โครงการอบรบให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง)
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้ผู้บริหาร ของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ใช้อานาจการบริหารงานบุคคลของพนัก งานส่วนท้องถิ่น และให้มีองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลดังกล่าวแต่ละชั้น พร้อมทั้งกาหนดอานาจหน้าที่ไว้ อย่างชัดเจน ประกอบกับ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออก
จากราชการ และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การ พิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงาน
ท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุ ประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในอดีตที่ผ่าน มาทาให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นประสบปัญหาด้านการดาเนินการทางวินัย ทั้งใน
ด้านขาดบุคลากรที่รู้จริง เมื่อ ดาเนินการทางวินัยแล้วเกิดความผิดพลาด ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี เกิดความเสียหาย
และความไม่เชื่อมั่น ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพนักงานส่วนท้องถิ่น กระทบต่อขวัญและกาลังใจ
ของผู้ถูกดาเนินการทางวินัย
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง จึงได้จัดโครงการอบรบให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัยของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
3.2 เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นาความรู้ไปปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นข้าราชการที่ดี
3.3 เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีความตระหนักถึงผลดีของการมีวินัยและการรักษาวินัย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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6. วิธีดาเนินการ
1. จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
2. ทาแบบทดสอบความรู้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
15,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1) ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยแก่ข้าราชการ ส่วน
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
10.2) ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นข้าราชการที่ดี
10.3) พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความตระหนักถึงโทษทางวินัย และสามารถปฏิบัติตนได้ตามหลัก ของ
กฎหมายระเบียบแบบแผนทางราชการโดยไม่ถูกดาเนินการทางวินัย

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการของ
หน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองจึง
ได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้ อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตาบลร่องฟองให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองโดยมีงานศูนย์บริการ
ข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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เพื่อประชาชนจะได้ส ามารถรั บ รู้ สิ ทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็ นและใช้สิ ทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลร่องฟอง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง จานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6.วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการที่กาหนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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โครงการที่ 2
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึงในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทางานที่
จาเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิไดรับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการ
ต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการทางานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลร่องฟอง
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองมีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อ
เกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทางานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน 100 คน
(ตัวแทนสานัก/กอง จานวน 10 คน , ตัวแทนชุมชน จานวน 90 คน)
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใน
ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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6.วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8.งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : การประกาศแผนจัดหาพัสดุประจาปี (โครงการการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผน
จัดหาพัสดุประจาปี)ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ตาบลร่องฟอง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่)
2.หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อ
ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานระดับท้องถิ่น ให้ความสาคัญกับการบริหารงบประมาณของตน โดยจัดเตรียมงานตาม
ขั้นตอนการจัดจ้างให้สามารถดาเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกในระหว่างปี เพื่อป้องกันการกระจุก
ตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ ประกอบกับปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลได้ปรับโครงสร้างการ
แบ่ งส่ ว นราชการภายในโดยกาหนดภารกิจ ความรับผิ ดชอบ เกี่ ยวกั บการพัส ดุ ให้ อ ยู่ในความรับผิ ดชอบของ
หน่วยงานคลัง เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ได้จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผนจัดหาพัสดุประจาปี) ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการจัดหาพัสดุในหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุมีเอกภาพในการบริหารงานพัสดุ และสามารถดาเนินการ
เกี่ยวกับงานพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อให้ทราบถึงความต้องการการจัดหาพัสดุในหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
ซึ่งสัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาในการจัดหาระว่างปีงบประมาณ
4.เป้าหมาย
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5.พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ตาบลร่องฟอง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
6.วิธีดาเนินการ
การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบรายงานผลดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างให้กองคลังรับผิดชอบดาเนินการจัดทาเป็นประจาทุกปีให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจาปี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองโดยจัดทาเฉพาะการจัดหาพัสดุประจาปี
7.ระยะเวลาดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561)
8.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. องค์การบริหารส่วนตาบลจะมีเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุมากขึ้น สามารถ
กาหนดแผนการทางานให้สอดคล้องกับความต้องการพัสดุและงบประมาณของหน่วยงาน รวมทั้งสามารถกระจาย
งานออกในระหว่างปี เพื่อลดปัญหาเรื่องงานกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ อันเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ไม่
สามารถทางานได้ทันตามกาหนด และเกิดความบกพร่องในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
2. ผู้ปฏิบัติงานจะมีความรู้ ความชานาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความมั่นใจมากขึ้น
3. ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบจะได้ทราบขั้นตอนการดาเนินงานและความเคลื่อนไหวในการจัดหาพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะทาให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ข้อ 39 และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 หมวด 1 มาตรา 9 ภายใต้ มาตรา 14 และมาตรา
15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวทางราชการเพื่อไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ไม่ว่าจะมีส่วนได้เสีย
เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองจัดทาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง เรื่อง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองและ
นายอาเภอเมืองแพร่แล้ว มีผลบังคับใช้นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง จึงต้องดาเนินการจัดทาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี เพื่อติดประกาศในที่เปิดเผยให้แก่ประชาชนได้รับทราบ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ทราบโดยทั่วถึง
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 1 ครั้งต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) จานวน 4 ปี โครงการต่อเนื่อง 4 ปี
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ร่องฟอง
2.หลักการและเหตุผล
การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามหลักการกระจายอานาจ
รัฐบาลมอบอานาจในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ และให้ อิสระแก่ท้องถิ่นเพื่อปกครองตนเองโดยเน้นให้
ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง มีอิสระในการกาหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง ทั้งทางด้านการบริหาร
กาลังคนและงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่การพัฒนาโครงการก่อสร้างพื้นฐานจะต้องมีการกระจายอานาจ
ให้ประชาชนเข้ามาดาเนินการแก้ไขและตอบสนองความต้องการของชุมชน
ปัจจุบันการดาเนินงานด้านการพัฒนาโครงการก่อสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ นับวันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มจานวน
ประชากรในเขตพื้นที่มีแนวโน้มจะขยายตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ การพัฒนาโครงการก่อสร้างพื้นฐานถือเป็นเป้าหมายที่
สาคัญของหน่วยงาน และการพั ฒนาโครงการก่อสร้างเป็นหน้าที่ที่สาคั ญที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
จะต้องดาเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยและเหมาะสมกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดย
การประกาศสอบราคาโครงการก่ อ สร้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลร่ อ งฟอง ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่ไก้แขเพิ่มเติม
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
2. ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมรับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
3. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสได้ประโยชน์กับงบประมาณอย่างคุ้มค่า
4.เป้าหมาย
ประชาชนหรือบุคคลทั่วไป
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ตาบลร่องฟอง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
6.วิธีดาเนินการ
1.ดาเนินการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ณ ที่ทาการอบต.
2.ดาเนินการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางเว็บไซต์ของอบต.
3.ดาเนินการจัดส่งประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางวิทยุกระจายเสียง
7.ระยะเวลาดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561)
8.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
งบประมาณ 10,000.- บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ประกาศรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายประจาปีของผู้บริหารอบต.
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 ... กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลเป็นประจาทุกปี และให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
ดังนั้ น องค์การบริ หารส่ว นตาบลร่ องฟอง จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่จึงจัดทาประกาศรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายประจาปีของผู้บริหารขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1.เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นและประชาชน
ทราบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้
2. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประกาศรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายประจาปีของผู้บริหารอบต. จานวน 1 ครั้งต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาประกาศรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายประจาปีของผู้บริหารอบต.และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) จานวน 4 ปี โครงการต่อเนื่อง 4 ปี
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประกาศรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายประจาปีของผู้บริหารอบต.

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว๊บไซต์ของ อบต.(www.rongfong.go.th)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ า งๆ ที่ ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง การน าเอาเทคโนโลยี ต่ า งๆ เข้ า มาใช้ ใ นการ
ดาเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่ว งระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่ว งระยะเวลาอันจากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของอบต. ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของ
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึง
และมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของอบต. จึงจาเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การ
ใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสาคัญทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้
ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ประชาสั ม พั น ธ์ การด าเนิ นงานของอบต. ให้ ประชาชนได้ รั บทราบโดยผ่ านทางเว๊ บไซต์
(www.rongfong.go.th)
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของอบต. อย่างถูกต้อง
และโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของอบต.
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่าง อบต. สื่อมวลชนและประชาชน
4. เป้าหมาย
- เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของอบต. ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง
- เพื่อให้เกิดการติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของอบต.เป็นไปอยางรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ เพิมศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ผ่านทางเว๊บไซต์www.rongfong.go.th
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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8.งบประมาณดาเนินการ
12,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า ง ๆ จากเว๊ บ ไซต์ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลร่ อ งฟอง
(www.rongfong.go.th) และประชาสั มพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบนาเสนอบทความ ที่หน่วยงาน
ต่างๆ ได้แจ้งให้ทาง อบต. ช่วยประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ได้มีอานาจหน้าที่หลายประการ และมีภารกิจที่จะต้อง
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ประกอบกับ ท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน โดยนโยบายหนึ่งในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง คือการให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งของภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้ง
ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารจากแผ่นพับประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
อย่างสม่าเสมอซึ่งตรงตามหลักการ บริหารงานแนวใหม่ของภาครัฐ โดยให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดาเนินงานของอบต. และข่าวสารด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์
2. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
3. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่าง อบต. สื่อมวลชนและประชาชน
4. เป้าหมาย
- เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของอบต. ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง
- เพื่อให้เกิดการติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของอบต.เป็นไปอย่ างรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ เพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ผ่านทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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8.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากแผ่นพับประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตาบลร่อง
ฟองและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบนาเสนอบทความ ที่หน่วยงานต่างๆ ได้แจ้งให้ทาง อบต.
ช่วยประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและการสร้าง
ความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างธรรมาภิบาล
ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ หรือ ป้ายประชาสัมพันธ์
งานก่อสร้าง ไว้ว่าให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2808ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง จึงได้จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการก่อสร้างให้ประชาชนทราบ
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในภารกิจของอบต.
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) จานวน 4 ปี
8. งบประมาณดาเนินการ
ตามโครงการก่อสร้าง
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการ ตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล, พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 หมวด 2 มาตรา 16 (1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้
กาหนดให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น มีอ านาจและหน้ าที่ในการจัดท าแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่นของตนเอง โดย
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นส่ว นราชการ และรัฐ วิส าหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้ง
แนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่ว ยเหลื อทางวิ ช าการ และแนวทางปฏิ บัติ ที่ เหมาะสมกับ สภาพพื้น ที่ เ พื่อ น ามากาหนดแนวทางการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
พิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประกอบไปด้วย 5 ส่วน คือส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐาน ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2557-2560) ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนที่ 4 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ส่ วนที่ 5 การติดตามและ
ประเมินผล และข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ซึ่งจะได้มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านเป็นระบบจะเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตาบลร่องฟอง
ให้พัฒนายิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ และจุดมุ่งหมายของตาบลร่องฟองต่อไป
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพื่อจัดให้มี
แผนพัฒนาถิ่นที่เหมาะสม ถูกต้อง สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบล
ร่องฟอง จึงจัดทาโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อจัดหาข้อมูลประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.3 เพื่อจัดให้มีแผนพัฒนาถิ่นที่เหมาะสม ถูกต้อง สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น
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4. เป้าหมาย
ประชาชนหมู่ที่ 1-5 ตาบลร่องฟอง หมู่ที่ 1-4 ตาบลน้าชา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองและพื้นที่หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่อง
ฟองทุกหมู่
6. วิธีดาเนินการ
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) จานวน 4 ปี โครงการต่อเนื่อง4 ปี
8. งบประมาณที่ดาเนินการ
30,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของสัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ตาบล
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัญหาสังคม หมายถึง สภาวะการณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนจานวนมากในสังคมและเห็นว่าควรร่วมกัน
แก้ปัญหานั้นให้ดีขึ้นสาเหตุของปัญหาสังคมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง
การเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม การเป็นค่านิยมใหม่ ๆ ทาให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นเกิดจาก
สมาชิกในสังคมบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สังคมวางไว้ เช่น เกิดความขัดแย้งระหว่างกฎเกณฑ์กับความมุ่ง
หมาย เกิดความล้มเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมหรือสมาชิกบางกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม
ทาให้เกิดการขาดระเบียบและเป็นปัญหาทางสังคมขึ้นเกิดจากการที่กลุ่มสังคมต่าง ๆ มีความคิดเห็นความต้องการ
และผลประโยชน์ขัดกัน ไม่ยอมร่วมมือแก้ไขปัญหาของสังคม เช่น การเอาเปรียบลูกจ้าง เป็นต้น ปัญหาความ
ยากจน มีสาเหตุเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรการขาดการศึกษา ทาให้มีรายได้ต่าประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมลักษณะอาชีพมีรายได้ไม่แน่นอนสม่าเสมอ เช่นกรรมกร รับจ้างมีบุตรมากเกินไป
รายได้ไม่พอกับรายจ่ายมีลักษณะนิสัยเฉื่อยชาและเกียจคร้าน ไม่ชอบทางานปัญหาอาชญากรรม มีสาเหตุเกิดจาก
การขาดความอบอุ่นทางจิตใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากขึ้นสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสั งคมมีค่านิยม
ในทางที่ผิดปัญหายาเสพย์ติด มีสาเหตุเกิดจากถูกชักชวนให้ทดลองประกอบอาชีพบางอย่างที่ต้องการเพิ่มงานมาก
ขึ้นความอยากรู้และอยากทดลองสภาวะแวดล้อมไม่ดีตลอดจนปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในปัจจุบัน
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทางองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง จึงจัดทาโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ตาบลป่าแดง OSCC ขึ้น โดยการบูรณาระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเขตพื้นที่
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆในตาบลร่องฟอง
3.2 เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังในพื้นที่
3.3 เพื่อลดปัญหาทางสังคมในตาบลร่องฟอง
3.4 เพื่อสร้างความสงบและความปลอดภัยให้กับราษฎรในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่และบุคคลทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้ผู้นาชุมชนและหน่วยงานในเขตพื้นที่ตาบลร่องฟอง
6.3 จัดทาคาสั่งการปฏิบัติงาน
6.4 ดาเนินงานตามโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2564
8.งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
3.1 เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆในตาบลร่องฟอง
3.2 มีเครือข่ายในการเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างทั่วถึง
3.3 สามารถลดปัญหาทางสังคมในตาบลร่องฟอง
3.4 เกิดความสงบและความปลอดภัยให้กับราษฎรในพื้นที่ตาบลร่องฟอง
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม จัดทาตู้เรื่องรับเรื่องร้องเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง จึงได้จัดกิจกรรมจัดทาตู้รับเรื่อง
ร้องเรียน ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้
ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับการแจ้งเหตุเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทางทางตู้รับเรื่องร้องเรียน
4. เป้าหมาย
- เพื่อให้เกิดการติดต่อสื่อสาร แจ้งเหตุ แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชนในพื้นที่ และจะมีการ
เก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อ ผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความ
เดือดร้อนจากการร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
ดาเนินการรับเรื่องแจ้งเหตุร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่อบต. ผ่านทางตู้รับเรื่องร้องเรี ยนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้แจ้งเหตุ เรื่องราว/ร้องทุกข์ผ่านทางผ่านทางตู้รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลร่อง
ฟอง
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการการแจ้งเหตุผ่านทางเว๊บไซต์ของ อบต.(www.rongfong.go.th)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ า งๆ ที่ ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง การน าเอาเทคโนโลยี ต่ า งๆ เข้ า มาใช้
ในการดาเนิ น งานผ่ านสื่ อ การประชาสั มพั นธ์ เพื่อ ให้ บรรลุ ผ ลส าเร็จ และรวดเร็ ว ยิ่ งขึ้ น โดยเฉพาะการส รุ ป
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน
สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ และน่ า สนใจให้ กั บ กิ จ กรรม/โครงการของ อบต. ให้ ส ามารถมองเห็ น ภาพหรื อ เห็ น
ความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการ
ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง และมี ส่ ว นร่ ว มรั บ รู้ ใ นภารกิ จ ของอบต. จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาในการเลื อ กสื่ อ
ให้ เ หมาะสมกั บ สภาวการณ์ นั้ น ๆ การใช้ สื่ อ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารเป็ น อย่ า งไรบ้ า ง ในแต่ ล ะขั้ น ตอนที่ ต่ า งกั น
เป็นสิ่ งสาคัญทั้งนี้เพื่อให้ ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ
บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับการแจ้งเหตุเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทางเว๊บไซต์ (www.rongfong.go.th)
4. เป้าหมาย
- เพื่อให้เกิดการติดต่อสื่อสาร แจ้งเหตุ แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชนในพื้นที่ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพิมศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
ด าเนิ น การรั บ เรื่ อ งแจ้ ง เหตุ ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ข องประชาชนในพื้ น ที่ อ บต. ผ่ า นทางเว๊ บ ไซต์
www.rongfong.go.th
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้ แ จ้ ง เหตุ เรื่ อ งราว/ร้ อ งทุ ก ข์ ผ่ า นทาง เว๊ บ ไซต์ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ร่ อ งฟอง
(www.rongfong.go.th)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง

หน้า 87

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ : การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนราคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้
บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็น
และเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
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6. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-651654 ทางโทรสารหมายเลข 054-651654 ต่อ 108
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์
7.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ : โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล ประจาปี
2. หลักการแลเหตุผล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของการกระจายอานาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง จึงได้จัดทาโครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบลประจาปี 2564 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการกระจายอานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
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3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปี อีกทางหนึ่งด้วย
4. เป้าหมาย
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ น สารวัตรกานัน ผู้นาชุมชน แพทย์ประจา
ตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 172 คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 แต่งตั้งคณะทางาน
5.3 วางแผนกาหนด วันเวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อของอนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5.5 ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7.งบประมาณ
20,000 บาท
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญของ
การกระจายอานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 2
1.ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
2.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสาคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทาให้ชุมชนเปลี่ยน
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แนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทาให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสาคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกาหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมผู้บริหาร กานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน
5.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
7.งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
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3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
การแต่งตั้งภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
2.หลักการและเหตุผล
สถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทยมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น กล่าวคือ มีการวางแผนอย่างซับซ้อน มี
การเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบประสานการทางานเป็นเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่
ดาเนินการกันในหน่วยงานของรัฐสามารถทาได้โดยอานาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จรวมถึงการใช้ดุลยพินิจในขั้นตอนต่างๆ
ขณะที่การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างก็ทาได้ ยาก ความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชั่นที่ผ่าน
มาจึงไม่ได้ผลอย่างที่ควรอันเนื่องมาจากหลายปัจจัย และที่สาคัญพบว่าคนไทยให้ความสนใจต่อปัญหาคอร์รัปชัน
และต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้มากขึ้น ดังนั้นหากมีการศึกษาและกาหนดแนวทาง/มาตรการให้
ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและเรียกศรัทธาของประชาชนให้
กลับคืนมาได้
คาว่า “ภาคประชาชน” ในกรณีนี้หมายความรวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่มีใช่รัฐ เช่น ภาคธุรกิจ ภาคประชา
สังคม นักวิชาการ เครือข่ายหรือองค์กรที่ทางานโดยไม่แสวงหาผลกาไร เป็นต้น ดังนั้นภาคประชาชนที่ต้องสร้าง
การมีส่วนร่วมในการป้องกันคอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจึงประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ มีประสบการณ์มี
องค์ความรู้ที่หลากหลายและมีจานวนมาก โดยภาคประชาชนเหล่านี้อาจเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีส่วนได้เสียทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมกับการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโครงการนั้นๆก็ได้ แต่ที่สาคัญต้องเป็นการเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วยความสมัครใจ เป็นอิสระและมีจิตสานึกของผู้คนที่รักสมบัติของแผ่นดินรักอนาคตของลูกหลานไทย ดังนั้นการ
เข้าร่ วมของภาคประชาชนเช่น นี้จะสามารถช่วยขจัดข้ออ่อนของภาครัฐ ที่มี ข้อจากัดด้านงบประมาณ จานวน
บุคลากร ทัศนคติ การขาดประสบการณ์และความชานาญต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจานวนมาก มีความหลากหลาย
ของชนิดประเภทและมีข้อมูลจาเพาะมากมาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นเพื่อ
วางแผนแนวทางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองในการพัฒนาร่วมลงมือในการแก้ไขปัญหาโดยช่วย
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาและพิจารณาผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง
และร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างในโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่
2. ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมรับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
3. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใช้ประโยชน์กับงบประมาณอย่างคุ้มค่า
4.เป้าหมาย
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตั้งของโครงการฯ ที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
5.พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านจานวน 9 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
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6.วิธีดาเนินการ
1.จัดทาหนังสือขอความร่วมมือกับทางหมู่บ้านแจ้งรายชื่อผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
และคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น
สาคัญ
2.จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
3.จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ และแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งรับทราบ
7.ระยะเวลาดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561)
8.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
-การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสมีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน เช่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความนี้แทน (3) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่ าวและต้องปิดประกาศไว้เป็ น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิ บวันโดยอย่างน้อยปีล ะสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี และข้ อ 14 ให้ ย กเลิ ก ความใน (5) ของข้ อ 30 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความนี้
แทน (5) ผู้บ ริหารท้องถิ่น เสนอการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
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โดยมีจุดมุ่งหมายของการประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อประเมินว่ามีการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริง
เพียงใด ได้ผลลัพธ์อย่างไร ซึ่งจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนามาใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทาแผนพัฒนาฉบับต่อไป ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนตาบลร่องฟอง จึงได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมี
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านร่ว มด้ว ย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นติดตามแผนรอบเดือนเมษายนและ
เดือนตุลาคม
3.2 เพื่อจัดให้มีประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับ
ทราบ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
ร่องฟอง
4.2 มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองรอบเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคม
4.3 มีการประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) โครงการต่อเนื่อง
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลร่องฟอง
10.2 มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองรอบเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคมและประกาศให้ประชาชนทราบ
10.3 มีการประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบ ฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
จึงได้มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯกาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6.วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กากับดูแล
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครั ฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆไปซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบระบบบัญชีหนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อหารือต่างๆโดยส่วน
ใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
กาหนดไว้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆนอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงานจึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการ
ควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆว่ามีการดาเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใดการที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน
อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผลทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกาหนดหน้ าที่และมอบหมายงานในหน่ว ยงานไม่เหมาะสมการมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้นและ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
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องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็นลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่นๆที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายเงื่อนไขสัญญาข้อตกลงระเบียบข้อบังคับต่างๆของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯเพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
ผู้บริหารทราบ
6. สถานที/่ ระยะเวลาดาเนินการ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) จานวน 4 ปี โครงการต่อเนื่อง4 ปี
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่า
1.3มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
1.4การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่วางไว้
1.5เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทาง
ที่สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การจัดทาประกาศการสรรหาพนักงานจ้าง
(มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลร่ องฟอง จึงได้กาหนดมาตรการส่ งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลร่องฟอง เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
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6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลป่าแดง ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่ อนตาแหน่ ง องค์การบริ หารส่วนตาบลร่องฟอง ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสี ยงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสั มพันธ์ล งในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดาเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่ อนระดั บ /การเลื่ อ นตาแหน่ง จะต้อ งได้รั บการตรวจสอบคุณ สมบั ติแ ละความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองจะออกคาสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
(ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลร่องฟอง ได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
- มีการจั ดทาประกาศหลั กเกณฑ์ห รือ แนวทางนากรปฏิบั ติงาน และประกาศเผยแพร่ ห ลั กเกณฑ์ใ ห้
บุคลากรทราบ
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- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคลสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ก าหนดเป็ น ระดั บ ขั้ น ของความส าเร็ จ แบ่ ง เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็ น 5 ระดั บ โดยพิ จ ารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้า ย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ
การรับ – จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทางาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
6.วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลกการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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8.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้บริการ
4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : การแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
(โครงการมาตรการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองการแต่งตั้งภาค
ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง)
2.หลักการและเหตุผล
สถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทยมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น กล่าวคือ มีการวางแผนอย่างซับซ้อน มี
การเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบประสานการทางานเป็นเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่
ดาเนินการกันในหน่วยงานของรัฐสามารถทาได้โดยอานาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จรวมถึงการใช้ดุลยพินิจในขั้นตอนต่างๆ
ขณะที่การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างก็ทาได้ยาก ความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชั่นที่ผ่าน
มาจึงไม่ได้ผลอย่างที่ควรอันเนื่องมาจากหลายปัจจัย และที่สาคัญพบว่าคนไทยให้ความสนใจต่อปัญหาคอร์รัปชัน
และต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้มากขึ้น ดังนั้นหากมีการศึกษาและกาหนดแนวทาง/มาตรการให้
ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและเรียกศรัทธาของประชาชนให้
กลับคืนมาได้
คาว่า “ภาคประชาชน” ในกรณีนี้หมายความรวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่มีใช่รัฐ เช่น ภาคธุรกิจ ภาคประชา
สังคม นักวิชาการ เครือข่ายหรือองค์กรที่ ทางานโดยไม่แสวงหาผลกาไร เป็นต้น ดังนั้นภาคประชาชนที่ต้องสร้าง
การมีส่วนร่วมในการป้องกันคอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจึงประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ มีประสบการณ์มี
องค์ความรู้ที่หลากหลายและมีจานวนมาก โดยภาคประชาชนเหล่านี้อาจเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีส่วนได้เสียทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมกับการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโครงการนั้นๆก็ได้ แต่ที่สาคัญต้องเป็นการเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วยความสมัครใจ เป็นอิสระและมีจิตสานึกของผู้คนที่รักสมบัติของแผ่นดินรักอนาคตของลูกหลานไทย ดังนั้นการ
เข้าร่ วมของภาคประชาชนเช่น นี้จะสามารถช่วยขจัดข้ออ่อนของภาครัฐ ที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณ จานวน
บุคลากร ทัศนคติ การขาดประสบการณ์และความชานาญต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจานวนมาก มีความหลากหลาย
ของชนิดประเภทและมีข้อมูลจาเพาะมากมาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นเพื่อ
วางแผนแนวทางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองในการพัฒนาร่วมลงมือในการแก้ไขปัญหาโดยช่วย
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ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาและพิจารณาผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง
และร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างในโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่
2. ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมรับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
3. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใช้ประโยชน์กับงบประมาณอย่างคุ้มค่า
4.เป้าหมาย
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตั้งของโครงการฯ ที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
5.พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านจานวน 9 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ตาบลร่องฟอง
อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
6.วิธีดาเนินการ
1.จัดทาหนังสือขอความร่วมมือกับทางหมู่บ้านแจ้งรายชื่อผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
และคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นสาคัญ
2.จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
3.จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ และแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งรับทราบ
7.ระยะเวลาดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561)
8.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
-การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสมีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอบต.ร่องฟอง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
1.1 ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจ การบ้ านเมื อ งที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 ระบุ ดังนี้
“ส่วนราชการมีห น้าที่พัฒ นาความรู้ในส่ว นราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบั ติร าชการได้อย่ างถูก ต้อ ง รวดเร็ ว และเหมาะสมต่อ สถานการณ์ รวมทั้ งต้ องส่ ง เสริมและพัฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริ หารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่ก าร
ปฏิบั ติง าน ให้ ส อดคล้ องกับ สภาพสั ง คมที่เ ปลี่ ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว และสถานการณ์ข องต่า งประเทศที่ มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎีกาฉบั บ นี้กาหนดเป็น หลั กการว่า ส่ วนราชการต้องมีการพัฒ นาความรู้เพื่อให้ มีลั กษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3. ต้ องมี การส่ ง เสริ ม และพัฒ นาความรู้ค วามสามารถ สร้ างวิสั ย ทัศ น์แ ละปรับ เปลี่ ยนทัศนคติ ของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
2. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
3. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าแดง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้
1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
2. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
3. ด้านการบริหาร
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6. วิธีการดาเนินการ
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
กาหนดวิธีการพัฒนาตามความจาเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการโดยใช้วิธีดังนี้
1. วิธีการดาเนินการ
1.1 การปฐมนิเทศ
1.2 การฝึกอบรม
1.3 การศึกษาหรือดูงาน
1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน
1.5 การสอนงานการให้คาปรึกษา
1.6 การมอบหมายงาน
1.7การให้การศึกษา
2. แนวทางการดาเนินการ
การดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
นอกจากมีวิธีการดาเนิน การตามข้อ ๑แล้ว แนวทางในการดาเนินการได้ กาหนดแนวทางการดาเนินการไว้ ๓
แนวทางดังนี้
2.1 องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการเอง
2.2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการโดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลจัดส่งพนักงานส่วนตาบลเข้ารับการอบรม
2.3 ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองเป็นผู้ดาเนินการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
200,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
3. หัวหน้าสานักงานปลัด
กรรมการ
4. ผอ.กองช่าง
กรรมการ
5. ผอ.กองคลัง
กรรมการ
6. ผอ.กองการศึกษาฯ
กรรมการ
7. ผอ.กองสาธารณสุขฯ
กรรมการ
8. บุคลากร
กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การ
บริหารส่วนตาบลร่องฟอง กาหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองทราบ
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีทบบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตลาดสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีบรรยากาศการ
ทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนตาบลและลดการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟองจึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง จานวน 18 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6.วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6.วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8.งบประมาณดาเนินการ
15,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการตาบลร่องฟองปลอดทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบั ญญั ติส ภาตาบลและองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบล พ.ศ. 2537แก้ ไขเพิ่มเติมถึ งฉบั บที่ 6
พ.ศ. 2552 มาตรา 69 /1การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปิ ดเผยข้ อมูล ข่าวสารทั้งนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายระเบีย บข้อ บังคั บว่า ด้ว ยการนั้นประกอบกั บพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึกค่านิ ยมการบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็งและการ
พัฒนาศักยภาพเจ้ าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
ดังนั้นองค์การบริหารส่ วนตาบลร่องฟองเห็นความสาคัญที่จะทาให้ภาพลักษณ์ ของตาบลร่องฟองปลอด
ทุจริต โดยสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสาคัญที่จะทาให้
ตาบลร่องฟองปลอดทุจริตประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง คณะผู้บริหาร ตลอดจน
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆตาแหน่ง จะต้องมี่จิตสานึกค่านิยม ทัศนคติ ที่
ชื่นชม ยอมรับ หลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคั บฯ ในการบริหารหรือการ
ปฏิบัติงาน และได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” ในการทางานแล้ว ตาบลร่องฟองปลอดทุจริตอย่างแน่นอน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
3.2 เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติราชการ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
ขององค์กรการบริหารส่วนตาบลร่องฟองทุกๆตาแหน่ง
5. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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6. วิธีดาเนินงาน
6.1 จัดทาโครงการตาบลร่องฟองปลอดทุจริตเสนอคณะผู้บริหาร
6.2 ดาเนินการและติดตามประเมินผลการทางาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) จานวน 4 ปี โครงการต่อเนื่อง4 ปี
8. งบประมาณดาเนินการ
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
2. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง
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