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

องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่ปะ
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง

คำนำ
แผนปฏิบัติการป้อ งกันการทุจ ริต 4 ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์ก ารบริห ารส่วน
ตาบลแม่ปะ ฉบับนี้ เป็นแผนที่ได้รวบรวมเอาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่มี ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ขององค์ ก ารบริห ารส่ว นต าบลแม่ ป ะ และที่ ได้พิ จ ารณาก าหนดให้ มี เป็ น การเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง มี เนื้ อหาและ
สาระสาคัญ ที่ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่
2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุ จริต มีวัตถุประสงค์เพื่อ การปรับปรุงการดาเนินงาน
ป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน การทุจริตขององค์การบริหารส่ วนตาบลแม่ปะ การ
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันสาหรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ปะ ได้ทางานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นและไม่ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิด
ความคลางแคลงใจในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อีกทั้ง เป็นกลไกสาคัญในการป้องกัน
ไม่ให้มีการใช้อานาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย
สาหรับ การจัดท าแผนปฏิบัติก ารป้องกั นการทุ จริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลแม่ป ะ จะเป็นประโยชน์และช่วยให้
ผู้บริหารแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุวิสยั ทัศน์ยุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้ วยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่ ก าหนดไว้ว่ า
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”

สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
29 พฤษภาคม 2560
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คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
ที่ 150 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
-----------------------------------------------------ด้วยคณะรัฐมนตรีในกำรประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 ได้มีมติ เห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ตำมที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติเสนอ และให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำรสู่กำรปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
รำชกำร 4 ปีและแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ตำมหนังสือสำนักงำน ปปช. ที่ 0004/ว0019 ลงวันที่ 20เมษำยน 2560
เพื่อให้กำรดำเนินกำรพัฒ นำจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ป ะ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ตำมรำยชื่อดังต่อไปนี้
1. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
ประธำนคณะทำงำน
2. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ รองประธำนคณะทำงำน
3. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
คณะทำงำน
4. ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
คณะทำงำน
5. ผู้อำนวยกำรกองคลัง
คณะทำงำน
6. หัวหน้ำสำนักปลัด
คณะทำงำน/เลขำนุกำร
7. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
คณะทำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ให้คณะทำงำนมีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. ศึกษำวิเครำะห์ทำควำมเข้ำใจกรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
2. วำงแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
3. กำกับดูแลให้มีกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
4. จัดทำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลพร้อมสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ตำมที่เห็นควรเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสมกับสภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
( นำยมงคล บำงขะกุล)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ

ส่วนที่ 1
******************************************************************
บทนำ
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่ง ชี้ค วามเสี่ย งของการทุ จ ริต ที่ มี อยู่ในองค์ก รโดยการประเมิ นโอกาสของการทุ จ ริต ที่ อาจเกิ ดขึ้ น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มี ผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้ แ ก่ ก ารกระจายอ านาจลงสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น แม้ ว่าโดยหลั ก การแล้ ว การกระจายอ านาจมี
วัตถุป ระสงค์ส าคัญ เพื่ อ ให้ บ ริก ารต่ าง ๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของชุ ม ชนมากขึ้ น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
(1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
(3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
(4) สภาพหรือ ลัก ษณะปัญ หาของการทุ จริตที่ เกิ ดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
(5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
(6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
(7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สำเหตุแ ละปั จจั ย ที่ นำไปสู่ก ำรทุจ ริตขององค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นสำมำรถสรุป เป็ น
ประเด็นได้ ดังนี้
(1) โอกำส แม้ ว่ าในปั จ จุ บั น มี ห น่ วยงานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
(2) กำรผูกขำด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ
(3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสทีม่ ีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากทีจ่ ะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้
(4) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้คนในปัจ จุบันมุ่ งเน้นที่ ก ารสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึง เป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ มี แนวโน้ม ที่ จะท า
พฤติกรรมการทุจริตเพิ่มขึ้น
~1~

(5) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
หลักกำรและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบที่กฎหมายกาหนด และต้ อง
เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กาหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้ งราชการบริห ารส่วนท้ อ งถิ่นต้อ งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลัก การบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สาคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกากับดูแลโดยองค์กรที่มี อานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มี
ส่วนทาให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อ
ไปในทางที่ เ อื้ อ ประโยชน์ แ ก่ ต นเองหรื อ พวกพ้ อ งโดยไม่ ช อบมี ก ารกระท าในลั ก ษะที่ เ ป็ น การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการ
ทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสาคัญที่จะทาให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกๆ
ตาแหน่ง จะต้องมี จิตสานึก ค่านิยม ทั ศนคติ ที่ ชื่น ชม ยอมรับ หลัก คุณ ธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบ าล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จ ะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน
อบต.แม่ปะ อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง ซึง่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วย
สร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพือ่ ขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้เข้าร่วมการเป็น
เครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทาให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและ
การปฏิบัตงิ านเพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1. เพื่อให้ อบต.แม่ปะ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลือ่ นมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ อบต.แม่ปะ
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ของ อบต.แม่ปะปฏิบัตริ าชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน
ทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัตหิ น้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัตริ าชการของ อบต.แม่ปะ
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรูเ้ ท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
6. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้ำหมำย
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาของ อบต.แม่ปะ ตลอดจนประชาชน มีจิตสานึกในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย
2. อบต.แม่ปะ มีระบบการปฏิบัติงานทีส่ ามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้
ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ ปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ
4. อบต.แม่ปะ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้
เหมาะสม
5. อบต.แม่ปะ พัฒนาบุคลากรผูป้ ฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัตหิ รือบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1. ข้าราชการฝ่ ายการเมื อ ง ข้าราชการฝ่ายบริ ห าร บุค ลากรขององค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น ร วมถึ ง
ประชาชนในท้ องถิ่นมี จิตสานึกรักท้ องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่ง การสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้ านการทุ จ ริต (Anti-Corruption) จากการปลูก ฝัง คุณ ธรรม จริยธรรม หลั ก ธรรมาภิ บ าล รวมถึ ง หลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2. ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตาบลหนองแซง
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการ
ทุจริต
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ส่วนที่ 2
******************************************
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้าง
1.1 การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ จิตสานึกและ
การทุจริต
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.2 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1.1(1) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

200,000

200,000

200,000

200,000

40,000

40,000

40,000

40,000

30,000

30,000

30,000

30,000

-ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต แก่ ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2.1 โครงการส่งเสริม
ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1.2.2(1) โครงการรักษ์น้า
รักป่า รักษาแผ่นดิน
1.2.2(1) โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
คลัง
1.2.3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน

ปี 2561

1.3.1 (1) โครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชน
-การสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม(โตไปไม่โกง)
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หมายเหตุ

1.3.2 (2) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

20,000

20,000

20,000

20,000

-การเข้าค่ายพุทธบุตร
มิติที่ 1

รวม

จำนวน 6 โครงกำร

370,000

370,000

370,000

370,000

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-

-

-

-

2.2 มาตรการ
2.2.1 (1) มาตรการสร้าง
สร้างความโปร่งใส ความโปร่งใสในการ
ในการปฏิบัติ
บริหารงานบุคคล
ราชการ
2.2.1 (2) มาตรการออก
คาสั่งมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหัวหน้าส่วน
ราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร

2.2.2 (1) มาตรการ
“ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี”
2.2.3 (1) โครงการจ้าง
สารวจความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริการ
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หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อานาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2 (2) มอบอานาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522

-

-

-

-

2.3.2 (3) มาตรการออก
คาสั่งมอบหมายของนายก
เทศบาล ปลัด เทศบาลและ
หัวหน้าส่วนราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1 (1) แนวปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
2.3.2 (1) มาตรการการ
มอบอานาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ

2.4.1(1)กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ

2.5.1 (1) มาตรการจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2.5.2 (1) มาตรการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน
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หมายเหตุ

มิติที่ 2

รวม

จำนวน 15 โครงกำร

20,000

20,000

20,000

20,000

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

มิติ

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัติ
ราชการตาม
อานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน
3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.1.1 (1) โครงการ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.(ศูนย์บริการร่วม)
3.1.2 (1) มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สาคัญ

3.1.3 (1) แนวปฏิบัติงาน
จัดให้มีช่องทางให้ประชาชน 50,000
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ
อบต.และสื่อประชาสัมพันธ์
3.2.1 (1) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน

50,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

3.2.2.(1)โครงการ อบต.
เคลื่อนที่ บริการประชาชน

10,000

10,000

10,000

10,000

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนา อบต.แม่
ปะ

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.1(2)การดาเนินงาน
ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ อบต.
แม่ปะ

3.3.1 (2) ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตาบลประจาปี
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หมายเหตุ

มิติที่ 3

รวม

จำนวน 7 โครงกำร

100,000

100,000

100,000

100,000

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.2(1)กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ

-

-

-

-

4.2.2(2)กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของ อบต.แม่ปะ

-

-

-

-

-

-

-

-

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

4.1.1 (1) มาตรการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน

4.2 การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้

4.2.1มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบกากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การ
โอนย้าย

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

4.2.3(1) กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
4.2.3(2)โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง
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หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

5,000

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

35,000

35,000

35,000

4.3.1 (1) โครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.1 (2) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

มิติที่ 4

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

4.4.1 (1) กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต

รวม

จำนวน 3 โครงกำร

4.4.1 (2)มาตรการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต

35,000
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หมายเหตุ

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.1 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรที่ 1.1.1(1)
โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำน อบต.แม่ปะ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไก
หลักในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความ
รับ ผิดชอบสาคัญ ในอั นที่ จ ะบ าบัดทุก ข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ ดีให้แก่ป ระชาชนในท้ องถิ่น โดยให้
สอดคล้องกั บนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ ป ระชาชนในแต่ละท้ องถิ่นจะมี ความเป็นอยู่ที่ ดีมี
ความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ
พระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารบริห ารจัดการบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเ รื่องความ
ซื่อสัตย์แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติ
ตามมาตรการการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี ส่งเสริมให้ผบู้ ังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบย่าง ประกอบ
กับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมข้าราชการ พนั ก งาน และลูก จ้างขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยมี วัตถุป ระสงค์เพื่อให้
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
เป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน ได้แก่
1. พึ ง ด ารงตนให้ ตั้ ง มั่ น ในศี ล ธรรม ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ วยความซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริต เสี ยสละ และมี ค วาม
รับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอั ธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ซึ่งอบต.แม่ปะได้ยึดถือเป็นแนวทางสาหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน
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ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนาหลักคุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตในประจาวัน และประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม อบต.แม่ปะจึงได้จัดทาโครงการ
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร และพนักงานของอบต.แม่ปะขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริห ารและพนักงานของอบต.แม่ปะได้นาหลักคุณธรรม
จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานของ อบต.แม่ปะเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3. เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.แม่ปะ
4.2 พนักงานส่วนตาบล
4.3 พนักงานครู
4.4 ลูกจ้างประจา
4.5 พนักงานจ้าง
4.6 พนักงานจ้างเหมาบริการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักสงฆ์ หรือ วัด ในเขต อบต.แม่ปะ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 วางแผนภายในองค์กรเพือ่ หาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ
6.2 ติดต่อประสานวิทยากร
6.3 ดาเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ
6.4 ติดตามรายงานผลการดาเนินโครงการ ฯ ให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวน 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด อบต.แม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. คณะผู้บริหารและพนักงานของ อบต.แม่ปะได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การทางานได้อย่างเหมาะสม
2. คณะผู้บริหารและพนักงานจ้างของ อบต.แม่ปะเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
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1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนท้องถิ่น
โครงกำรที่ 1.2.1
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
2.หลักกำรและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจานวนมาก แต่ลั กลอบตัดไม้ทาลายป่าไม้ที่ผิด
กฎหมายได้เพิ่ ม มาขึ้น อย่างรวดเร็ว ท าให้ปั จ จุบันทรัพยากรป่าไม้ ของประเทศไทยมี จ านวนลดน้อยลง ซึ่ ง
ผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่าง
มาก หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชานจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถ
ช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่ม มากขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นวิธีนานัปการทีจ่ ะ
เพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและ
ประหยัดในการดาเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่
ปลูก ไม้ ให้พ ออยู่ พอกิ น พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่ ” หมายถึงไม้ เศรษฐกิ จ ปลูก ไว้ท าที่ อยู่อาศัยและ
จาหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรง
และพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ได้
ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในชุมชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเบิกไพร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนของตนเอง
3.วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างลุ่มอาสาสมัครและพิทกั ษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
4.เป้ำหมำย/ผลผลิต
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4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ หมู่บ้าน
โดยปลูกพันธ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น
4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ปะ จานวน 10 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ โดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ปะ พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ผู้นาชุมชนกลุม่ ต่างๆ ทัง้ 10 หมู่บ้าน
ได้แก่ ประธานชุมชน ประกลุ่มผู้สงู อายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุม่ เด็กและเยาวชน นักเรียน
นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น
5.พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ป่า และแหล่งน้า คู คลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6.วิธีดำเนินงำน
6.1จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ และแหล่งน้า
คูคลองในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6.2จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สงิ่ แวดล้อมประจาชุมชน
6.3จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมประจาชุมชน
6.4จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กาจัดวัชพืชในแม่น้าคูคลอง ทาความ
สะอาดถนนและพื้นทีส่ าธารณะประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6.5จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาดร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6.6จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบ่ ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานทีป่ ระสบความสาเร็จในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ปะ
7.ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวน 50,000 บาท
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9.ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เกิดกลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น
โครงกำรที่ 1.2.2.1
1.ชื่อโครงกำร : โครงกำร “รักษ์น้ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน”
2. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย มี อุณหภูมิสูงขึ้น เกิดสภาวะโลกร้อนเนื่องจากพื้นที่ป่าไม้
ลดลงส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง อีกทั้ งปริมาณน้าฝนลดน้อยลง เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะตระหนักถึงปัญ หาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทาโครงการรักษ์ป่าชุมชน ขึ้น ใน
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยร่วมกั บ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาลส่ง เสริม สุขภาพตาบล และ
ประชาชนตาบลแม่ ป ะ ปลูก ป่า ในเขตพื้นที่ ป่าชุม ชนตาบลแม่ ป ะ เพื่ อเป็นการสนองแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต ติ์ พระบรมราชิ นี น าถใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าและป่า ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนในระยะยาว ตามแนวทางการดาเนินโครงการ”รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน”
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่ าไม้ดิน และน้า รวมถึงระบบ
นิเวศน์ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชุมชนให้คงอยู่และใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนตลอดไป
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยและภาวะแห้งแล้ง
3. เพื่อปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงระบบนิเวศน์ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า
~ 14 ~

4. เป้ำหมำย
ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน

5. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. สถำนที่ดำเนินกำร
ในเขตพื้นที่ อบต.แม่ปะ
7. วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการโครงการรักษ์ป่าชุมชน เสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ
2. ประสานศูนย์เพาะพันธ์กล้าไม้ ในจังหวัดลาปาง
3. ประสานงานกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
4. ดาเนินการจัดเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้
5. ดาเนินการปลูกต้นไม้ที่ป่าชุมชน ตามวัน เวลา สถานที่ที่กาหนด
8. งบประมำณ
จานวน 30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการปลูกป่าเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ต ติ์ พระบรมราชิ นี น าถในพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. เป็ น กิ จ กรรมที่ ท าให้ สิ่ ง แวดล้ อมดีขึ้ น ช่ วยลดภาวะโลกร้อ น และช่ วยป้ อ งกั น การเกิ ด อุท กภั ย
หรือภัยแล้ง
๓. ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ รวมถึงระบบนิเวศน์
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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โครงกำรที่ 1.2.2.2
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนคลัง
กำรปรับปรุงระบบและฐำนข้อมูลแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปำง
*****************************************
1. ชื่อโครงกำร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง การปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายใน
180 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ ได้จัดทาโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง การปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปสู่
ระบบ LTAX ประจาปีงบประมาณ 2559 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ประเภทภาษีบารุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ซึ่งผลจากการดาเนินการทาให้มีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ยังสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้
ดังนั้น เพื่อให้อ งค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ มีระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่เป็นปัจจุบันและ
ทันสมัยอยู่เสมอ สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และ
เพิ่มศักยภาพในการพัฒนางาน องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานคลัง การปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อดาเนินงานเป็นการต่อเนื่องจากโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ
ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว
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3.2 เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ ในด้านการคลังท้องถิ่น
3.3 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ
3.4 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวกรวดเร็ว
3.5 เพื่อดาเนินการต่อเนื่องจากโครงการเดิมให้เสร็จสมบูรณ์
4. เป้ำหมำย
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ ได้ปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 การด าเนิน การปรับ ปรุง ระบบและ
ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ ดังนี้
5.1 ขั้นตอนการจัดทาและปรับปรุงแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รวม 365 วัน
5.2 ขั้นการจัดทาและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รวม 365 วัน
5.3 ขั้นตอนการตรวจสอบผลการดาเนินการและจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่
30 กันยายน 2560 รวม 365 วัน
5.4 ขั้ นรายงานผล มี ก ารรายงานผลทุ ก ๆ 3 เดือน (ภายในวัน ที่ 10 ของเดือนมกราคม,
เมษายน, กรกฎาคม และตุลาคม 2560)
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ขั้นเตรียมการ ดาเนินการดังนี้
1. จัดทาและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ชัดเจน
3. นาระวางที่ดิน ระวางรูปถ่ายทางอากาศ ไปถ่ายสาเนาและปรับมาตราส่วน
4. จัดเตรียมบุคลากร พนักงานคัดลอกข้อมูล พนักงานเดินสารวจข้อมูลภาคสนาม
5. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินงาน
~ 17 ~

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานที่ดินจังหวัดและอาเภอ สานักงาน ส.
ป.ก.
6.2 ขั้นการจัดทาแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดิน ดาเนินการดังนี้
1. ปรับปรุงแผนที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ
2. กาหนดเลขประจาแปลงที่ดิน (LOT)
3. ปรับปรุงแผนที่แม่บท
4. คัดลอกข้อมูลที่ดินลงแบบสารวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1) ที่มีการเปลี่ยนแปลง
6.3 ขั้นการสารวจข้อมูลภาคสนาม ดาเนินการดังนี้
1. จัดอบรมพนักงานสารวจภาคสนาม
2. สารวจข้อมูลภาคสนาม โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบสารวจ ผ.ท.1, ผ.ท.2, ผ.ท.3 แล้วแต่
กรณี
3. ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
6.4 ขั้นการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาเนินการดังนี้
1. จัดทาแผนที่ภาษี (ผ.ท.7)
2. จัดทาทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
3. จัดทาทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5)
4. จัดทาบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.6)
6.5 ขั้นการปรับ ปรุงข้อ มู ลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยดาเนินการปรับ ปรุงข้อมู ลให้เป็น
ปัจจุบันก่อนจะนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้จัดเก็บภาษี
6.6 ขั้นตอนการตรวจสอบผลการดาเนินการและจัดเก็ บเอกสารข้อมู ล โดยดาเนินการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ถูกต้อง และจัดเก็บเอกสารแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
7. สถำนที่ดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาเนินการในพื้นที่ตาบลแม่ปะ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 164 ตารางกิโลเมตร
8. งบประมำณ
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งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินการปรับปรุงระบบและฐานข้ อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จ่ายจากงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ จานวนเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน
200,000.00 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทนพนักงานบันทึกข้อมูล จานวน 1 คน

72,000 บาท

- ค่าวัสดุ

30,000 บาท

- ค่าใช้สอย

26,300 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร

21,600 บาท

- ค่าตอบแทน (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

10,000 บาท

รวมหมวดค่าใช้สอย

159,900 บาท

2. ครุภัณฑ์
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(รายการครุภัณฑ์ จะนาไปตัง้ เป็นรายจ่ายแยกเฉพาะในหมวดครุภัณฑ์)
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

40,100 บาท
200,000 บำท

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
9.1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
9.2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ
9.3. ผู้อานวยการกองคลัง
9.4. ผู้อานวยการกองช่าง
9.5. ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานช่าง/หน่วยงานคลัง
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เมื่อได้จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทาให้
10.1 องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ มีรายได้เพิ่ม
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10.2 องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ มีฐานข้อมูลทางด้านการคลังท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง
10.3 องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.4 องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ มีระบบการจัดเก็บภาษีที่แน่นอน ถูกต้องและเป็นธรรม
11. กำรรำยงำนผล
11.1 จะรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการให้คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการอานวยการฯ และกรม
ส่งเสริมปกครองท้องถิ่นทราบทุกระยะ
11.2 จะสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการให้คณะกรรมการ
อานวยการแผนที่ ภาษีแ ละทะเบียนทรัพย์สินจังหวัดและกรมส่งเสริม ปกครองท้ องถิ่นทราบภายใน 15 วัน
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงกำรที่ 1.2.3
1.ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนอำชีพตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2.หลักกำรและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง
และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระทาที่ไม่
เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยง
คนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก นาไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
ในปัจจุบันในเขตตาบลแม่ปะ ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมเป็นจานวนมาก แต่เกษตรยังไม่ทราบถึงการทาการ
ที่ถูกต้องและปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจา
ตาบลแม่ปะ ได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงในชุมชนขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนภายในเขต
พื้นที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดาเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปในการบริโภค มี
การส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และล้มลุก
ต่างๆไว้บริโภค เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย โหระพา มะนาว มะกรูด ฯลฯและการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า
สร้างความรักสามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น
3.วัตถุประสงค์
1.เพื่อ ให้ป ระชาชนโดยทั่ วไปในตาบลแม่ ปะ มีก ารใช้ชีวิตประจาวันตามหลักการของความพอเพียง
ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
มีคุณค่า เกิดรายได้
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2.เพื่ อ ให้ ป ระชาชนโดยทั่ ว ไป ส านึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และตระหนั ก ถึ ง ความห่ ว งใย ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3.เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก
4.เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน
5.เพื่อเป็นการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
4.เป้ำหมำย
ประชาชนผู้สนใจ จานวน 50 คน

4.สถำนที่ดำเนินกำร
1.ฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ/ศูนย์ถ่ายทอดเทคโลโลยีประจาตาบลแม่ปะ
2.ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
5.ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6.วิธีดำเนินกำร
1.ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกาหนดกิจกรรม/โครงการ
2.จัดทาโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา
3.ดาเนินงานตามโครงการ
- จัดอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
- ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
7.งบประมำณ
เป็นเงิน 40,000 บาท
8.ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัด อบต.แม่ปะ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
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1.ประชาชนโดยทั่วไปในตาบลแม่ปะ มีการใช้ชีวิตประจาวันตามหลักการของความ พอเพียง ความรอบ
ครอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้
2.ประชาชนโดยทั่วไป สานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
3.มีการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก
4.ประชาชนภายในเขตพื้นที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน

1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน
โครงกำรที่ 1.3.1
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม
2.หลักกำรและเหตุผล
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยากรสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึด
ติดอยู่กับความสาเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีล ธรรม ประเพรี วัฒนธรรมท้องถิ่น
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทาให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่ง
เป็นปั ญ หาที่ ต้ อ งแก้ ไขศีล ธรรม คุ ณ ธรรมและบนพื้ นฐานความกตัญ ญู เริ่ม จากสัง คมเล็ ก ๆก่ อนคือสถาบั น
ครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสานึกในเรื่องศีลธรรมคุณแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มี
คุณ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง
ดัง นั้ น องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลแม่ ป ะ ได้ เล็งเห็นความส าคัญ จึงไดจัดท าโครงการพัฒ นาเด็ก และ
เยาวชนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (โตไปไม่โกง)ร่วมกับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่ อสร้ างความสัมพั นธ์ร ะหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานให้เป็นสถาบันครอบครัวที่ เข้มแข็ง ให้
สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนสานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ ตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ว มโครงการมี บ ทบาทและโอกาสฝึ ก ปฏิ บั ติ ท ากิ จ กรรมร่ วมกั น อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
3.2เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
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3.3เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.4เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนังถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่านร่วม
3.5เพื่อให้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
4.เป้ำหมำย/ผลผลิต
จานวน 50 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สำนักสงฆ์หรือวัดและ โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6.วิธีดำเนินกำร
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
6.7 ดาเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวน 30,000 บาท
9.ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
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10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึ่งประสงค์
10.3 ผู้เข้าร่วมโครางการมีจิตสานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตว์ สุจริต มีวินัย
10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

โครงกำรที่ 1.3.2
โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมกำรเข้ำค่ำยพุทธบุตร
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เข้ำค่ำยพุทธบุตร
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) (8) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ตอ้ งส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดกาลังทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มขยายตัวเพิม่ ขึ้น
อย่างรวดเร็ว ซึ่งระบาดเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ประกอบกับสภาพสังคมในปัจจุบันเป็น
เรื่องที่ต้องระวังและดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคม การทีเ่ ด็กและเยาวชนนาเอา
วัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมมาใช้โดยรู้เท่าไม่ถงึ การณ์ ย่อมเป็นปัญหาของสังคม การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
สร้างจิตสานึกให้กบั เด็กและเยาวชน เป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกและมีค่านิยมที่ถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนคาสอนทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยอันดีงามแก่เยาวชนของชาติ
3. เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากสิง่ เสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด
4. เพื่อฝึกฝนอบรมเยาวชนให้เป็นผู้มสี ุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในกลุม่ เยาวชนด้วยกันเอง
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จานวน 50 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักสงฆ์หรือวัด ในเขตตาบลแม่ปะ
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6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 จัดเตรียมข้อมูลและเขียนโครงการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการ และกาหนดวัน/สถานที่
6.3 เตรียมความพร้อมด้านสถานที่
6.4 ดาเนินการจัดอบรม
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวน 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา
2. เยาวชนเกิดความรัก ความกตัญญูต่อผู้มีอุปการคุณ และพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น
3. เยาวชนเห็นโทษของอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด
มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร
โครงกำรที่ 2.1.1(1)
กิจกรรม “ประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อ ยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่ งสู่การเป็นประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทัก ษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่ อให้ป ระเทศไทยมี ศัก ดิ์ศรีและเกี ยรติภูมิในด้านความโปร่งใสทั ดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กาหนดวิสัยทั ศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจ ริต มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่ เป็ นอยู่ในปั จ จุบั น ไม่ ใช้ ตาแหน่ งหน้าที่ ในทางทุ จ ริต ประพฤติ มิ ชอบ โดยได้ก าหนดยุท ธศาสตร์ก าร
ดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรั ฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่
จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริห าร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางาน
6.4 ประชุมคณะทางาน
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
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9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด อบต.แม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
โครงกำรที่ 2.2.1(1)
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักกำรและเหตุผล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ เป็นบุคลากรที่
มีความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มี ศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่ง ใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจ การบ้านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ ก าหนดให้ก ารบริห ารกิ จ การบ้านเมื องที่ ดีนั้น ต้องก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
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ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรปู แบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีประสิทธิภาพ
ได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลือ่ นตาแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
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4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล

10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนพึงพอใจ 80 %
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้
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โครงกำรที่ 2.2.1(2)
มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ
1. ชื่ อโครงการ : มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด อบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะเป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอำนำจหน้ำที่ ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ ประชำชนในท้ องถิ่น ตำมพระรำชบัญ ญัติส ภำตำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้ำที่ ตำม
กฎหมำยอื่นที่ กำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีห น้ำที่ ต้องท ำอีก มำกมำย ในกำรให้บ ริกำรสำธำรณะแก่
ประชำชน ผู้มำรับบริกำรติดต่อกับหน่วยงำนต่ำงๆ นั้น มักจะประสบปัญหำด้ำนกำรอำนวยควำมสะดวกในกำร
ติดต่อรำชกำรเนื่องจำกภำรกิจมีมำกมำยไปรวมอยู่กับฝ่ำยบริหำร ไม่มีกำรกระจำยอำนำจ หรือมอบหมำยอำนำจ
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หน้ำที่ในกำรสั่งกำร อนุมัติ อนุญำต ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก กอง และฝ่ำยต่ำงๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำง
ยิ่งต่อกำรให้บริกำร ทำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ ประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกอันอำจเป็นสำเหตุหนึ่งของ
กำรกระทำกำรทุจริต ประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ ส่งผลให้ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐ
เสื่อมประสิทธิภำพ
เพื่อให้เป็นไป ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับ ที่ 6) พ.ศ.2552 ที่ กำหนดให้ก ำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของ องค์กำรบริห ำรส่วนตำบลแม่ปะต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 และมำตรำ 37 ที่กำหนดให้กำรบริหำร
รำชกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สขุ ของประชำชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกิน
ควำมจำเป็น ประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร กำรบริหำรงำนมี
ประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ
ดัง นั้น เพื่ อ ให้ก ำรบริห ำรรำชกำรเป็นไปตำมหลัก กำรบริห ำรกิ จกำรบ้ำนเมื องที่ ดี ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน ลดขั้นตอนกำรให้บ ริกำรและไม่ สร้ำงเงื่อนไขขั้นตอนที่มีควำมยุ่งยำก จึงจ ำเป็นต้องมี
มำตรกำร กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชน
3.2 เพื่อให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรจำกหน่วยงำน
3.3 เพื่อเป็นกำรกระจำยอำนำจกำรตัดสินใจในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติของผู้บริหำรทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันกำรผูกขำดอำนำจหน้ำทีใ่ นกำรใช้ดุลยพินิจอันอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
4. เป้าหมาย
จัดทำคำสั่งมอบหมำยงำนของนำยก ปลัด และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งกำร
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6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและผู้รับมอบอำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนรับทรำบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมำยงำนตำมคำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำสั่งที่ได้รับมอบหมำยในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณดำเนินกำร
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมำยงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติรำชกำรแทน
10.2 ผลลัพธ์
- ประชำชนมีควำมพึงพอใจในบริกำรที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชำชนได้รับควำมสะดวก และลดกำรผูกขำดอำนำจหน้ำที่อันเป็นช่องทำงแห่งกำรทุจริต

โครงกำรที่ 2.2.2(1)
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี”
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2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือ สั่งการที่ เกี่ ยวข้อ ง ซึ่ง ถือ เป็น เรื่องส าคัญ ที่ องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย
ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้บุคลากรงานการเงินและบัญ ชี กองคลัง มี ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
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โครงกำรที่ 2.2.3(1)
โครงกำรจ้ำงสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะมีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อานาจหน้าที่ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของ อปท.และในการปฏิบัติหน้าที่
นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
อบต.แม่ป ะ การจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สารธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจ
ที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการ
มีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิ จของรัฐ ประชาชนได้รับ การอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกั บ
จัง หวัด แจ้งให้อ งค์ก ารบริห ารส่วนตาบลดาเนินการสารวจความพึ งพอใจจากประชาชน ผู้ม าขอรับ บริก าร
สาธารณะจาก อบต.แม่ ปะ ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึ กษาของรัฐที่มี การสอนในระดับปริญ ญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขต
จังหวัด ที่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับรอง ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขต
อบต.แม่ปะ จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ขออนุมั ติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการส ารวจความพึง พอใจจากประชาชนในเขตองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลตามรูป แบบที่
กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวน 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด อบต.แม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของ อบต.แม่ปะ จานวน 2 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
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2.3 มำตรกำรกำรใช้ดลุ ยพินิจและใช้อำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
โครงกำรที่ 2.3.1(1)
โครงกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่ง เป็น
กฎหมายที่ เป็นที่ม าของการปฏิรูป ระบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริห ารราชการไว้ว่า การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุ บเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้การ
ดาเนิ น การดั ง กล่ าวเป็ น ไปตามกรอบรวมทั้ ง ทิ ศทางและแนวทางการบริห ารราชการดั งกล่าว จึง ได้มี ก าร
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยกาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวก
ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็ว
2. เพื่อให้การปฏิบัตริ าชการมีมาตรฐาน
3. เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บริการและผู้ทมี่ าติดต่อ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับ อบต.แม่ปะ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางาน
6.3 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการฯ
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรม
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน อบต.แม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
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1. ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
2. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในด้านการให้บริการ
3. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน
โครงกำรที่ 2.3.2(1)
มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำงๆ ภำยในองค์กรนั้น ก็
เพื่ อเป็นกำรช่วยเพิ่ ม ประสิท ธิภำพของกำรปฏิบั ติง ำนให้เกิ ดควำมคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งกำรพิจ ำรณำเลือก/
มอบหมำยภำรกิ จ และขอบข่ ำยของควำมรับ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมำยให้ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ช ำ จะพิ จ ำรณำถึ ง
ควำมสำคัญ คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรที่จะดำเนินกำรเรื่องนั้นเป็นอย่ำงดี ด้วยควำมรอบคอบและ
เหมำะสม เพื่อให้กำรบริหำรงำนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร
ดังนั้น กำรดำเนินกำรของหน่วยงำนต้องมีกำรปรับให้เข้ำกับสภำพสังคมและทันต่อสถำนกำรณ์ที่ กำร
บริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ
ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรกระจำยอำนำจกำรตัดสินใจ กำรอำนวยควำม
สะดวก และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำนซึ่งเป็นหลักกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะภำยใต้กรอบอำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำย
กำหนดให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหำร ปลัด หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติ อนุญำต สั่งกำร แต่งตั้ง มอบหมำย คณะผู้บริหำร ปลัด
หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร
6.2 ดำเนินกำรออกคำสั่งแต่งตั้ง
6.3 สำเนำคำสั่งแต่งตั้ง แจ้งคณะผู้บริหำร ปลัด หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมำยทรำบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณดำเนินกำร
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนส่วนรำชกำร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ กำรบริหำรรำชกำร กำรดำเนินงำน กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
กำรอำนวยควำมสะดวกและกำรให้บริกำรประชำชน/บริกำรสำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โครงกำรที่ 2.3.2(2)
1. ชื่อโครงกำร : มอบอำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญ ญัติก าหนดอานาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อ
เติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อานาจอยู่
กับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทา
ให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กาหนดมาตรฐานการมอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพิ นิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญ ญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เป็นไปอย่างรอบคอบ
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
คาสั่งนายกองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลมอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญ ญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
เสนอคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะมอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในการใช้อานาจเจ้าพนัก งานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มี ก ารออกค าสั่ ง มอบอ านาจนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลในฐานะเจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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2.4 กำรเชิดชูเกียติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรดำเนินกิจกำรกำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็ นที่ประจักษ์
โครงกำรที่ 2.4.1(1)
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ
2. หลักกำรและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนาใน
การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับ
ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อ
เป็นขวัญกาลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ยกย่ อ งบุ ค คล เด็ ก และเยาวชน ที่ ให้ ก ารสนั บ สนุ น การด าเนิ น การกิ จ กรรมด้ านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้ รับรู้
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
3.3 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
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4. เป้ำหมำย
ประชาชนในพื้นที่ตาบลแม่ปะ
5. สถำนที่ดำเนินกำร
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกี ยรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ

6.3 จัดทาเอกสารผู้ทาคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา เช่น
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (เด็กและเยาวชน)
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทาคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน
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2.5มำตรกำรจัดกำรในกรนีได้ทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบเห็นกำรทุจริต
โครงกำรที่ 2.5.1(1)
มำตรกำร “จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร”
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร กำรจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอือ้ ให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
นาไปสู่องค์กรทีม่ ีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ
ดังนั้น อบต.แม่ปะจึงจัดทามาตรการ จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการ
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการ
ดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสูก่ ารยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
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1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัตริ าชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการนาไปยึดถือและปฏิบัติ
3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผูบ้ ริหาร
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้ ริหาร
6.3 ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน อบต.แม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
โครงกำรที่ 2.5.2(1)
มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะมีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกำสให้ป ระชำชนสำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสำมำรถยื่นคำ
ร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทำงโทรศัพท์ หรือแจ้งเบำะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำมำรถแก้ไขควำมเดือดร้อน
ของประชำชนได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงำนรับ ผิดชอบกำรรับเรื่องร้องเรียนและจัดทำคู่มือ
ดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะขึ้น เพื่อดำเนินกำรมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้
รับทรำบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทำงเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ
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3.2 เพื่อจัดให้มีมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริตเป็นไปตำม
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีกำรมอบหมำยแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทำคู่มือดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
6.3 จัดประชุมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนและ
ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
แม่ ปะให้ผู้รับบริกำร ผู้มี ส่วนได้เสีย คู่สัญ ญำ ประชำชนทั่ วไป หน่วยงำนภำยนอกตลอดจนบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรและขั้นตอนดังกล่ำวได้ตรงกับ ควำมต้องกำร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณดำเนินกำร
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของ อบต.แม่ปะ
มิติท3ี่ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
โครงกำรที่ 3.1.1(1)
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น”
2. หลักกำรและเหตุผล
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ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะจึงได้
ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ปะให้บริการประชาชน เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของ
ตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ปะ
3.3 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการซื้อหรือการจ้าง ตลอดจนการบริห าร
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ จานวน 1 แห่ง
2.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง (ศูนย์ร่วม) อปท. 8 แห่ง ในเขต อ.เถิน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ/ศูนย์การซื้อและการจ้าง อ.เถิน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 การใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัด การศูนย์การซื้อและการจ้างดาเนินตามวิธีการงบประมาณ
และระเบียบพัสดุของ อปท.ตลอดจน ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินฯตามกาหนด
แล้วแต่กรณี อย่างเคร่งครัด
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6.4 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพั สดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร ที่ ก ฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
6.5 มี การจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น เกี่ยวกับ การปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.7 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.8 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวนงบประมาณ 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานนโยบายและแผน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1.จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ 1 แห่ง
1.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างตลอดจนการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อปท.ในเขตอาเภอเถิน 1 แห่ง
โครงกำรที่ 3.1.2(1)
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่สำคัญและหลำกหลำย”
2. หลักกำรและเหตุผล
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ด้วยพระราชบั ญ ญั ติข้อ มู ล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้อ งจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพรจึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมู ลข่าวสารที่ สาคัญ และ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
มีข้อมู ลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท
ขึ้นไป
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
แผนการดาเนินงาน
แผนอัตรากาลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน

7. ระยะเวลำดำเนินกำร
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4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่ วนตำบล
แม่ปะ”
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร
ด้วยพระราชบั ญ ญั ติข้อ มู ล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริห ารส่วนตาบลแม่ป ะจึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ ของการเผยแพร่ข้อมู ล ที่
ส าคั ญ ๆ ของหน่ ว ยงานผ่ า นทางช่อ งทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ก ารเผยแพร่ข้ อ มู ล ข่า วสารครอบคลุ ม ทุ ก
กลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัม พันธ์ ณ ที่ ท าการของหน่วยงาน เว็บ ไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสัง คม
(Social Media) หมายเลขโทรศั พ ท์ เ ฉพาะ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ทางสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ างๆ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ สื่ อ
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อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่ อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
-

บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะตามชุมชน/หมู่บ้าน
ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง
ข่าว
หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
ประกาศผ่านเว็บ ไซต์/เว็บ บอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่ มี ข้อมู ลผลการดาเนินงานขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น

7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวน 50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
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สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ

3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนอง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน
โครงกำรที่ 3.2.1(1)
โครงกำรจัดประชำคมแผน
๑. ชื่อโครงกำร โครงการจั ด ประชุ ม ประชาคมแผนชุ ม ชนเพื่ อ จั ด ทาและทบทวนแผนพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
2. หลักกำรและเหตุผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาของแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กาหนดให้มีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีซึ่งเป็นแผนการพัฒนาขององค์กร
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ปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ นโดยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ใช้ แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น สี่ปี เ ป็ นกรอบในการจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี เพื่อใช้ง บประมาณที่ มี อยู่อย่างจ ากั ดในการพัฒ นาอย่างมี ประสิท ธิภาพและเกิ ดความคุ้ม ค่า ซึ่งจะต้อง
ดาเนิน การให้ เป็ นไปตามขั้น ตอน และกระบวนการที่ ก าหนด และส อดคล้ องกั บ ปัญ หาความต้ องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ซึ่งในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในระยะแรก กาหนดให้จัดทาประชาคมท้องถิ่นในระดับตาบล
ดังนั้น เพื่อ ให้การดาเนินการจัดท าแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิท ธิภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ จึงได้จัดทาโครงการจัด
ประชุ ม ประชาคมตาบลเพื่ อ จั ด ทาแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน
จากการจัดเวทีประชาคม นามาใช้ในการจัดทาโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ สามารถนาปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน มาวิเคราะห์จัดทาแผนงาน/โครงการ ต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง
๓.๓ เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ มีประสิทธิภาพสามารถแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้

4. เป้ำหมำย
4.1 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตามสัดส่วนระดับตาบล
4.2 ประชาชนต าบลแม่ ป ะร่ ว มประชุ ม ประชาคมตามสั ด ส่ ว นระดั บ ต าบล ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2 /ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
4.3 ผู้บริหารท้องถิ่น
4.5 พนักงานส่วนตาบล
5. วิธีดำเนินกำร
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5.1 แจ้งกานัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อเชิญประชาชนทุกครัวเรือนเข้าร่วมประชุม
5.2 ประสานโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลแม่ปะ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ,เกษตรตาบลแม่ปะ ,
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อบูรณาการการเข้าร่วมประชุ ม ประชาคมร่ ว มกั น
5.3 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเสียงตามสายและปิดประกาศให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
5.4 ให้ประชาชนรวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการในหมู่บ้านเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
5.5 จัดประชุมประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทาแผนฯ ตามกาหนดการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ดาเนินการจัดประชุมประชาคม
7. สถำนที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
8. งบประมำณดำเนินกำร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นเงิน 20,000 บาท

9. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ สามารถนาปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์
จัดทาแผนงาน/โครงการ ต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๑๐.๓ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถสนองตอบ
ความต้องการต่อประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
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โครงกำรที่ 3.2.1(2)
1. ชื่อโครงกำร : กำรดำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
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ดัง นั้น เพื่ อ ให้การดาเนินงานด้านบริก ารเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้อ งการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร จึง มี ก ารจัดตั้งศูนย์รับ เรื่องราวร้อง
ทุ ก ข์เ พื่อไว้สาหรับ รับ เรื่อ งร้อ งเรียน/ร้องทุ ก ข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญ หาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ปะ
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะกั บประชาชน
ในพื้นที่
4. เป้ำหมำย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บ ริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทีม่ ีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดำเนินกำร
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็น
และเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5429-2079 ทางโทรสารหมายเลข 0-5429-1691
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6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เ ห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

โครงกำรที่ 3.2.2(1)
โครงกำร อบต. เคลื่อนที่ บริกำรประชำชน
๑. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง มาตรา 16 (๖) การสงเสริม
การฝก และประกอบอาชีพ (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
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ผู้ด้อยโอกาส (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริห ารส่วนตาบลแม่ป ะ ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาท อานาจ หน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕
52 มาตรา ๖๗ (๖) ส่งเสริมการพั ฒ นาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูง อายุ และผู้พิก าร มาตรา 68 (7) บ ารุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านการเมือง การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ ที่
ส่งผลต่อวิถีการดาเนินชีวิตของประชาชน การบริหารราชการ การกาหนดนโยบายจึงต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นหลัก การบริหารราชการแนวใหม่ที่เน้นคนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒ นา และการ
ให้บริการประชาชนก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนได้
เพื่ อ ให้ ก ารบริก ารประชาชนเกิ ด ประสิท ธิภ าพสูง สุด การจั ดหน่วยราชการเคลื่ อนที่ จึง เป็ นการ
ให้บริการที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด อันจะนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับราชการ และเพื่อ
ดาเนินการตามแนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และค่านิยม
หลัก 12 ประการ
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ จึงได้มีการจัดทาโครงการ อบต. เคลื่อนที่ บริการประชาชน
ร่วมกับอาเภอเถินยิ้มเคลื่อนที่ และหน่วยงานราชการในเขตอาเภอเถิน โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับ รู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้ ง เพื่อรับ ทราบปัญ หาต่างๆ ของประชาชนในท้ องถิ่น
ตลอดจนสามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่อ รับ ทราบปัญ หาความเดือดร้อนจากประชาชน พร้อมทั้งตอบคาถาม
ชี้แจงผลการดาเนินงานต่างๆ ของ อบต.

ข้อสงสั ย

๒.2 เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อและรับบริการจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในทุกด้าน
2.๓. เพื่อลดช่องว่างตลอดจนสร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับ อบต. ให้เพิ่มมากขึ้น
2.๔. เพื่อให้ความรู้ การบริการสาธารณะ แก่ประชาชนในตาบลแม่ปะ อาเภอเถิน
จังหวัดลาปาง
2.๕ เพื่อสร้างความพึงพอใจในการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
2.๖ เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะกับหน่วยงานราชการใน
เขตอาเภอเถิน
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๓. เป้ำหมำย
ผู้เข้าร่วมโครงการ อบต. เคลื่อนที่ บริการประชาชน ประมาณ ๑๐๐ คน
๔. วิธีกำรดำเนินงำน
๔.๑ - ประชุมคณะทางานโครงการ อบต. เคลือ่ นที่ บริการประชาชน
- เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
๔.๒ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ อบต. เคลื่อนที่ บริการประชาชน
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการในเขตอาเภอเถินเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหมูบ่ ้านให้รับทราบ
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย แก่ประชาชน
- จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์, เอกสารให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์
รณรงค์การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ
- ออกเยี่ยมบ้านผู้พกิ าร , ผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับกิ่งกาชาดและพัฒนาชุมชนอาเภอเถิน
๔.๓ ติดตามประเมินผลโครงการ อบต. เคลื่อนที่ บริการประชาชน
- ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561
6. งบประมำณดำเนินงำน
งบประมาณ 10,000.- บาท

7. หน่วยงำนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมกำรดำเนินโครงกำร อบต. เคลื่อนที่ บริกำรประชำชน
๘.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
๘.๒ โรงเรียนเถิน – ท่าผา
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๘.๓ สถานีอนามัยบ้านแม่ปะหลวง
๘.๔ หน่วยงานราชการ, หน่วยงานเอกชนในเขตอาเภอเถิน
8. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
9.1 เชิงปริมาณ ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 100 คน
9.2 เชิงคุณภาพ ประชาชน มีความพึงพอใจร้อยละ80
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการ ความรู้จากองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
และหน่วยงานราชการในเขตอาเภอเถิน
๑๐.๒ ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพือ่ ไปติดต่อราชการ
๑๐.๓ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างส่วนราชการกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน

โครงกำรที่ 3.2.3(1)
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
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การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3.3 เพื่ อ ให้ผู้ ร้อ งได้รับ ทราบขั้ นตอนของการด าเนิ นการเรื่อ งร้อ งเรีย นร้อ งทุ ก ข์และส่ ง เสริม ภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้ำหมำยกำรดำเนินกำร
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
9. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
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3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรที่3.3.1(1)
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลแม่ปะ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพั ฒ นา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มี องค์กรและโครงสร้างขององค์ก รจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการจัดทา
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็ นในการจัดท าร่างแผนพัฒ นาท้ องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลเบิก ไพร ให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ปะกาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม อบต.แม่ปะ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ บางตาแหน่งในปัจจุบัน
จะครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตามที่ ร ะเบียบฯ ก าหนด จึงต้องดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหน่ง
ดังกล่าวมาดารงตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9
ที่กาหนด
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8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ปะ เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ เพื่อใช้
เป็นแผนพั ฒ นาในการพั ฒ นาองค์การบริห ารส่วนตาบลแม่ป ะ ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
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มิติที่4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.1 มีกำรจัดวำงและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
โครงกำรที่4.1.1(1)
โครงกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ .
2544 ก าหนดให้ห น่วยรับ ติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในที่ ได้กาหนดไว้รายงานต่อผู้กากับ ดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ กาหนด อบต.แม่ปะ ทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของ อบต.แม่ปะ
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกาหนด
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ อบต.แม่ปะ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
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
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัด อบต.แม่ปะ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
โครงกำรที่4.1.2(1)
มำตรกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่ การควบคุมด้านการเงินและบัญ ชีและการปฏิบัติให้ถูก ต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่
ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน
นั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม
การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
อบต.แม่ปะพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายใน
ให้เป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับ การปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการ ติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ท รัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้ำหมำย
เพื่อให้การควบคุมภายในของ อบต.แม่ปะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดำเนินกำร
5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมิ นผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิ จ และตามนโยบายของรัฐ บาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพั ฒ นา อบต.แม่ ป ะเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
ผู้บริหารทราบ
6. สถำนที่/ระยะเวลำดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หน่วยงำนรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ของ อบต.แม่ปะ
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
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4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่
สำมำรถดำเนินกำรได้
โครงกำรที่ 4.2.1
1.ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล
เกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ หรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะจึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถื อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะเป็นไปอย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
พนั ก งานส่ว นตาบล พนั ก งานส่ วนตาบล ต าแหน่ ง ครู พนั ก งานจ้าง ที่ มี ก ารด าเนิ นการด้า นการ
บริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
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- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะจะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บ ไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอืน่ เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่ อนระดับ/การ
เลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดาเนินการ
ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อ นระดับ /การเลื่อ นตาแหน่ง จะต้องได้รับ การตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะจะออกคาสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
(ก.อบต.จังหวัด)
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
- มี การจัดท าประกาศหลักเกณฑ์ หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่ห ลักเกณฑ์ ให้
บุคลากรทราบ
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- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ก าหนดเป็ น ระดับ ขั้ น ของความส าเร็จ แบ่ ง เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็ น 5 ระดั บ โดยพิ จ ารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้
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โครงกำรที่4.2.2 (1)
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีก ารท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมี ร ะบบการบริก ารที่ รวดเร็ว ถูก ต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง
ไม่ มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกั น ไม่เลือกปฏิบัติเสริม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
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7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีงบประมาณ 2561 และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
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โครงกำรที่ 4.2.2(2)
โครงการกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของ อบต.แม่ปะ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของ อบต.แม่ปะ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรเบิกจ่ำยเงินขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้ำหน้ำที่จะต้องปฏิบัติตำมอำนำจหน้ำที่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยหรือ
หนังสือสั่งกำรที่เกีย่ วข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝำกเป็นรำยรับ จัดทำใบฎีกำเพื่อ เป็นรำยจ่ำย
เบิกเงินออกจำกคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยทั้งกำรเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร
จะต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนกำรขั้นตอนที่
ถูกต้อง มีควำมสุจริต ส่งผลให้กำรดำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพ
กองคลัง จึง ได้ริเริ่มกิ จกรรมเพื่ อให้ กำรรับ จ่ำยเงินและกำรใช้ป ระโยชน์ท รัพย์สินเกิดควำมโปร่งใส
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ และรับทรำบถึงรำยรับ-รำยจ่ำย ของ อบต.แม่ปะ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรรับ จ่ำยเงินของ อบต.แม่ปะ เกิดควำมโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดาเนินการ
อบต.แม่ปะ
5. วิธีการดาเนินการ
- มี ก ำรแต่ง ตั้ง กรรมกำรติ ดตำมประเมิ นผลกำรใช้จ่ำยเงิน งบประมำณโดยมี ป ะชำชนเข้ำร่วมเป็ น
กรรมกำร
- เปิดโอกำสให้ประชำชนสอบถำมข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรรับจ่ำยเงิน
- สรุปผลกำรรับ จ่ำยเงินของ อบต.แม่ปะให้ประชำชนทรำบทำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น ทำงเว็บไซต์ ศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำร และเสียงตำมสำย หอกระจำยข่ำว เมื่อสิ้นปีงบประมำณ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณดำเนินกำร
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง อบต.แม่ปะ
9. ตัวชี้วัด
มีกำรดำเนินงำนตำมวิธีกำรดำเนินงำนครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์
ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทรำบข้อมูลกำรรับ จ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
แม่ปะทำให้เกิดควำมโปร่งใส
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โครงกำรที่ 4.2.3(1)
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ ปะเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริห ารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะจึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมู ลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้ก ารบริห ารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการ
ปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้น เพื่ อ กระตุ้นการปรับ เปลี่ยนสู่ก ารบริห ารราชการที่ เปิดเผย โปร่งใส เน้น การมี ส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ปะ
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เป้ำหมำย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
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6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริห ารส่วนตาบลแม่ป ะให้ความสาคัญ ในการมีตัวแทนชุม ชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลแม่ ป ะ มี ความโปร่งใส โดยมี ตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
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โครงกำรที่ 4.2.3(2)
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในอานาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหาก
ไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับ
การแต่ง ตั้ง ให้ท าหน้ าที่ แล้ ว อาจท าให้ เกิ ดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุ คคลอื่น นอกจากนี้อาจ จะต้อ ง
รับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะเห็นถึงความสาคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบ
กับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทาหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. เป้ำหมำย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
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6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
6.3 ทาหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม

7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ผลลัพธ์
คณะกรรมการตรวจการจ้างทาหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
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4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น
โครงกำรที่ 4.3.1(1)
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทควำมสำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่ำวกำรพัฒนำศักยภำพทักษะและควำมรู้ของสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมพร้ อมที่จะรับภำรกิจ
และกำรจัดบริกำรให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ สำคัญ อย่ำงยิ่ง ประกอบกับ กำรให้กำรศึกษำอบรมเป็นสิ่งสำคัญ
ประกำรหนึ่งที่ อบต.แม่ ปะได้ดำเนินกำร เพื่อให้สมำชิกสภำท้องถิ่นมี ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมถึงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนำตนเองและสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น อบต.แม่ปะ จึงได้มีกำรจัดส่งสมำชิกสภำท้องถิ่นให้เข้ ำรับกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนอยู่เสมอ
เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถนำมำพัฒนำองค์กร พัฒนำท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีควำม
เจริญก้ำวหน้ำ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรทำงำนให้กับสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมเข้ำใจในกำร
ทำงำนตำมบทบำทและอำนำจหน้ำที่
3.2 เพื่ อให้สมำชิกสภำท้ องถิ่นได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบ
กฎหมำย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมำชิกสภำท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภำพในกำรพัฒนำท้องถิ่นได้อย่ำงถูกต้อง
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหำร และสมำชิกสภำ อบต.แม่ปะ
5. พื้นที่ดาเนินการ
อบต.แม่ปะและหน่วยงำนที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบหลักสูตรกำรฝึกอบรมทั้งภำยในองค์กำรบริห ำรส่วนตำบลและ
หน่วยงำนภำยนอก เพื่ อเป็นข้อมู ล ในกำรจัดส่งสมำชิก สภำท้ องถิ่นเข้ำรับกำรอบรมหรือร่วมประชุม สัมมนำ
แล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อ พิ จำรณำควำมเหมำะสมของหลัก สูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินกำรเสนอผู้บังคับบัญ ชำเพื่อส่ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำรับกำรฝึกอบรม หรือเข้ำร่วมประชุม หรือดำเนินกำรจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงำนที่
รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรฝึกอบรมเสนอประธำนสภำ
โดยผ่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
6.4 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลดำเนินกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมของสมำชิกสภำท้องถิ่น และรำยงำนเสนอ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณดำเนินกำร
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด อบต.แม่ปะ
10. ผลลัพธ์
10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำงำนตำมบทบำทและอำนำจหน้ำที่
10.2 สมำชิกสภำท้องถิ่นได้รับกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรทำงำนใหม่ๆ
10.3 กำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย
11. ตัวชี้วัด
จำนวนผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่นของอบต.แม่ปะ ได้รับควำมรู้ในกำรฝึกอบรม
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โครงกำรที่ 4.3.2(1)
1. ชื่อโครงกำร : : กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรส่ ง เสริ ม และกำรพั ฒ นำควำมเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลำย
องค์ประกอบ และหลำยฝ่ำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบุคลำกรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยสภำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มำจำกกำรเลือกตั้ง ฝ่ำยข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลำกรเหล่ำนี้มีบทบำท
และต้ อ งท ำหน้ ำที่ ของตนอย่ ำงเข้ม แข็ง เพื่ อ เสริม สร้ำงแนวคิ ดประชำธิป ไตยและกำรมี ส่ว นร่วมโดยให้ มี
กระบวนกำรสอดคล้องกับ กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย ให้มีกำรกระจำยอำนำจกำรตั ดสินใจ และแก้ไข
ปัญหำภำยในตำบลและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ตลอดจนมีกำรถ่วงดุลอำนำจระหว่ำงฝ่ำยสภำกับ
ฝ่ำยบริหำร และที่สำคัญส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอแก้ปัญหำ รวมถึงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
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องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะเล็งเห็นถึงควำมสำคัญของบทบำทของสภำท้องถิ่น เกี่ยวกับกำรมีส่วน
ร่วมในกำรปฏิบัติงำน จึงได้ดำเนินกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำท้องถิ่นในเรื่องต่ำงๆ
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็งในกำรใช้อำนำจหรือปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดควำมสมดุลใน
กำรบริหำรงำน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีบทบำทในกำรปฏิบัติงำน และกำรมีส่วนร่วม
ในกำรทำงำน
3.2 เพื่อเป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร
3.3 เพื่อเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.แม่ปะ
5. พื้นที่ดาเนินงาน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 แต่งตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็นคณะกรรมกำรร่วมในกำรปฏิบัติงำนในเรื่องต่ำงๆ
6.2 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่ได้รับกำรแต่งตั้ง เข้ำร่วมปฏิบัติหน้ำที่นำข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เพื่อทำกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนในส่วนที่ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนและ
ต้องกำรของประชำชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณดำเนินกำร
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด อบต.แม่ปะ
10. ผลลัพธ์
กำรพัฒนำ อบต.แม่ปะ เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เกิดทัศนคติที่ดี
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4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
โครงกำรที่ 4.4.1(1)
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชันโดยภำคประชำชน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทาคอร์รัป
ชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการหมูบ่ ้าน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รปั ชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวนงบประมาณ 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการหมู่บา้ นมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัป
ชันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับตาบล

โครงกำรที่ 4.4.1(2)
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
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ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้อ งตระหนัก และร่วมกั นแก้ ไขจัดการปัญ หา โดยการเข้าไปมี ส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับ เคลื่อนต่างๆ ให้เกิ ดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุ จ ริต ในรูป แบบการกระตุ้นให้ทุ กภาคส่วนในจังห วัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จานวน 10 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวน 5,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัด อบต.แม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดน้อยลง
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
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