แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
********************************
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุ จริตประพฤติมิ ชอบได้กาหนดให้ทุ กส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้อ งกั นและแก้ไขปั ญ หาการทุ จริ ตประพฤติ มิช อบในส่ วนราชการหน่ วยงานของรั ฐ โดยมุ่ งเน้น การสร้า ง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แ ถลงนโยบายของรัฐบาลต่ อสภานิติบัญญัติแ ห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีม ติ
เมื่ อวั นที่ 11 ตุล าคม 2559 เห็ นชอบยุ ทธศาสตร์ช าติ ว่าด้ วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบล
เปลี่ย น จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทาแผนปฏิ บัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น และประกาศใช้แ ผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายสันติสุข มีคา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น

คานา
จากสถานการณ์ การทุจริ ต ของประเทศไทยที่ ผ่านๆมา รัฐบาลจึงได้มี การดาเนินการกาหนด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตที่ แปลงมาสู่การปฏิบัติ มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตที่ เปลี่ย นแปลงไปในปัจจุบัน โดยต้อ งตอบโจทย์ต่อปั ญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่หน่วยงานต่าง ๆ และที่ประชาชนต้องเผชิญอยู่จริง และเพื่ อให้เกิดการบู รณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทีย บเท่าสากล มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใ หม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชนและทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติและของประชาชนเอง เพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดเป็น
รูป ธรรม องค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลเปลี่ ย นจึง ได้ แ สดงเจตจ านงในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริต ด้ วยการจั ดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อ ใช้เป็ น
กรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
อาเภอสิชล จังหวัดนครศรธรรมราช
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ส่วนที่ 1

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

......................................
หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุ จริตประพฤติมิ ชอบได้กาหนดให้ทุ กส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้อ งกั นและแก้ไขปั ญ หาการทุ จริ ตประพฤติ มิช อบในส่ วนราชการหน่ วยงานของรั ฐ โดยมุ่ งเน้น การสร้า ง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้ น มิ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ ขึ้ น ได้ ประกอบกั บ นโยบายของพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแ ห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่น ดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุ จริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่ ง ชาติ ในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดเป็น
รูป ธรรม องค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลเปลี่ ย นจึง ได้ แ สดงเจตจ านงในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริต ด้ วยการจั ดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อ ใช้เป็ น
กรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน และ
เพื่ อให้ เกิด การบู ร ณาการความร่ วมมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ตทุ ก รู ป แบบอย่ า งจริง จั ง
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและ
ของประชาชนเอง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีม าตรฐานความโปร่งใสเทีย บเท่าสากล มุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

-2วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน ดาเนินตามหลักธรรมาภิบาล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต ”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นโดยในระยะ 4 ปีข้างหน้า
จะมุ่งสู่องค์กรที่ มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ทางานโปร่งใสตรวจสอบได้และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรฐานสากล”
คาอธิบายพันธกิจ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะเป็นการดาเนินงานทางาน
แบบบูรณาการทั้งระบบ เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
มาใช้ ใ นการดารงชี วิ ต ตั้ งแต่ พื้ น ฐานของความคิ ด ที่ ต้ อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต ต่ อ ตนเอง ต่อ สั ง คมและ
ประเทศชาติไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต การทางานที่มีการขับเคลื่ อนนโยบายความโปร่งใส มีคุณธรรม ตรวจสอบได้
และมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ ประชาชนเชื่อถือ ได้ ทั้งนี้เพื่ อยกระดับธรรมาภิบ าล
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสากล
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
1. เพื่อแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น
2. เพื่อสร้างสังคมตาบลเปลี่ยนที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและสร้าง
ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนเป็นไปตามหลักธรรมา
ภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องเหมาะสมกับตาบลเปลี่ย น
5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบของทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็งต่อเนื่อง

-3เป้าหมาย
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูงกว่าร้อยละ 50
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. เป็นเครื่องมือและกลไกที่สาคัญในการป้องกั นการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเปลี่ยน ส่งผลให้การบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใส ไร้การทุจริต
2. ดาเนินการบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มประสิทธิผลลดการ
ทุจริตได้
3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
4. องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนจัดทาแผนป้องกันการทุจริตและนาไปสู่การปฏิบัติซึ่งจะ
ส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)ด้วย

-4-

ส่วนที่ ๒

แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
มิติ

ปี
2561

ปี
2562

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

1. โครงการเสริ ม สร้ า งความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
2. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทั บซ้อนให้ กับบุ คลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน

-

-

-

-

1.2 สร้างจิตสานึกและความ 1. ปลู ก ต้ น ไม้ เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย ว ลดภาวะโลกร้ อ น ในเขตพื้ น ที่
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ส่วนในตาบลเปลี่ยน

-

-

-

-

1.3 สร้างจิตสานึกและความ 1. โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

-

-

-

-

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้ า งสั ง คมที่ ไ ม่ ท นต่ อ การ 1.1 สร้างจิตสานึกและความ
ทุจริต
ต ระ ห นั ก แ ก่ บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้ า ราช ก ารก ารเมื อ งฝ่ า ย
บ ริ ห า ร ข้ า ร า ช ก า ร ฝ่ า ย
การเมื อ งฝ่ า ยสภาท้ อ งถิ่ น
และฝ่ า ยประจ าขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ 1 รวม 4 กิจกรรม/โครงการ

ปี
ปี
2563 2564

หมาย
เหตุ

-5มิติ

ปี
2561

ปี
2562

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

2.2 ม าต รก ารสร้ า งความ 1. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 2. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ

-

-

-

-

2.3 มาตรการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ 1. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
และ ใช้ อ าน าจห น้ าที่ ต าม 2. มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการ
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ปฏิบัติราชการ
บ้านเมืองที่ดี

-

-

-

-

2 .4 ก ารเชิ ด ชู เกี ย ร ติ แ ก่ 1. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
ห น่ ว ย งาน /บุ ค ค ล ใน กา ร
ดาเนิ น กิ จการ การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

-

-

-

-

2.5 มาตรการจัดการในกรณี 1. กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตาม
ได้ ท ราบ หรื อ รั บ แจ้ ง หรื อ อานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
ตรวจสอบพบการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
2. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
มิติที่ 2 รวม 8 กิจกรรม/โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริ ห ารราชการเพื่ อ ป้ อ งกั น 2 .1 แ ส ด งเจ ตจ าน งท า ง 1. กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การ
การทุจริต
การเมื อ งในการต่ อ ต้ า นการ บริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ทุจริตของผู้บริหาร

ปี
ปี
2563 2564

หมาย
เหตุ

-6ปี
2561

ปี
2562

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน 3 .1 จั ด ให้ มี การเผ ย แพ ร่ 1. กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร่วมของภาคประชาชน
ข้ อ มู ล ข่ า วสารในช่ อ งทางที่ พ.ศ. 2540”
เป็ นการอ านวยความสะดวก
แก่ ป ระชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบั ติราชการ
ตามอานาจหน้ าที่ขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ทุ ก
ขั้นตอน

-

-

-

-

3.2 การรับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น 1. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
การรั บ และตอบสนองเรื่ อ ง 2. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน / ร้อง
ร้ อ ง เรี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง ทุกข์รบั ทราบ
ประชาชน

-

-

-

-

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน 1. ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบลประจาปี
มีส่วนร่วมบริห ารกิจการของ 2. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาบลเปลี่ยน

-

-

-

-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ 3 รวม 5 กิจกรรม/โครงการ

ปี
ปี
2563 2564

หมาย
เหตุ

-7มิติ

ปี
2561

ปี
2562

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

4.2 การสนั บ สนุ น ให้ ภ าค 1. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้

-

-

-

-

4.3 การส่งเสริม บทบาทการ 1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

-

-

-

-

4.4 เสริม พลังการมี ส่วนร่วม 1. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
ข อ งชุ ม ช น (Community)
และบู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว น
เพื่อต่อต้านการทุจริต
มิติที่ 4 รวม 6 กิจกรรม/โครงการ

-

-

-

-

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การเสริมสร้างและปรับ ปรุงกลไก 4.1 มี ก ารจั ด วางระบบและ 1. โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
ในการตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการ รายงานการควบคุ ม ภายใน 2. โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจเงิน 3. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
แผ่นดิน

ปี
ปี
2563 2564

หมาย
เหตุ

-8-

ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1). ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต
หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่
ดีใ ห้แ ก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบจริย ธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
เพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้แ ละปฏิบัติตาม โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็ นข้าราชการที่มีเกีย รติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพีย งเป็นตัวอย่างที่ดีของ
สังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีแ ละกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตั ดสินใจที่จะกระทาหรือไม่
กระทาการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทาทุจริตในระบบราชการด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติแ ละวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน จึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต
และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน ให้มีจิตสาธารณะและเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและค่านิย มที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แ ก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
3. เพื่อให้ความรู้แ ก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเปลี่ยนและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-94. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
เปลี่ย นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นได้รับการพัฒนาจิต ใจ และพัฒ นาตนเองให้มีจิ ต
สาธารณะเกิดความสานึกร่วมในการเสริม สร้างสังคมแห่งคุ ณ ธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี
สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการกระทาความดี รู้จักการให้ การ
เสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
วิธีการดาเนินงาน
1. บรรยายเรื่อ ง การป้อ งกัน ผลประโยชน์ ทับ ซ้อ นเกี่ ย วกับ การปฏิ บั ติง าน และการปรับ เปลี่ ย นฐาน
ความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต
2. บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริย ธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่าย
สภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3. แบ่งกลุ่ม ทากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดี
ให้แ ก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
4. ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย
สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

-102). ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับ ซ้อนให้กับ บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเปลี่ยน
หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ย วข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้ าที่ใ นตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตั ว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็ นการ
กระทาความผิดทางจริย ธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์ส าธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม)
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ข องรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอานาจหน้าที่แ ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับสัม ปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
กาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุม หรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้ อนแก่ บุคลากรในองค์การบริหารส่ วนตาบลเปลี่ย น เพื่ อป้องกั นการทุ จริตในการปฏิบั ติราชการ จึงได้จั ด
กิจ กรรมป้ องกัน ผลประโยชน์ทั บ ซ้ อ น ผ่ านการประชุ ม ผู้บ ริ ห ารกับ พนั ก งานส่ วนต าบล เพื่ อ ให้ พ นั ก งานทุ ก
คนทางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริย ธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างเกี่ย วกับการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
2. เพื่อเสริม สร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
3. เพื่อเสริม สร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริห ารส่วนตาบลเปลี่ย นมีจิตสานึก ค่านิย ม
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีการดาเนินการ
ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้เข้าร่วมประชุมประจาเดือนขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

-11งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนั ก งานส่ ว นต าบลและพนั ก งานจ้า งมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น และมี ค วามประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

-121.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1). ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ องค์กาบริหารส่วนตาบล
เปลี่ยน
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ย นแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่
ทาให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิ ดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิม ะตกในประเทศ
ที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้
ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่ม พื้นที่สีเขีย วจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง
เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการ
สร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ใ ห้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศา
เซลเซีย ส เพื่อเป็นการแก้ไขปั ญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นจึงได้จัดทาโครงการ “ปลู ก
ต้นไม้เพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขีย ว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน ประจาปี 2561” เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวาย
เป็นราชสัก การะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดั งนั้น สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ ย น จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ก สิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขีย ว
ในองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
3. เพื่อให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งมาใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อน
แก่ประชาชน
เป้าหมาย/ผลผลิต
ร่วมกันปลูกต้นไม้ จานวน 100 ต้น
พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีดาเนินงาน
1. ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพื่อ
ปลูกต้นไม้

-133. ขอความอนุเคราะห์กล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ จากหน่วยงานราชการที่เพาะพันธ์ไม้
4. ดาเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่ม พลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
5. ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ทาให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
3. ทาให้ประชาชนมีจิตสานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ทาให้เยาวชนและกลุ่ม พลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีแ ละสร้างความร่ม รื่นใน
ชุมชน

-141.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1). ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึด
ติดอยู่กับความสาเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒ นธรรมท้องถิ่ น
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทาให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็น
ปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว
หากได้รับการเรีย นรู้ อบรม ปลูกจิตสานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติดรักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นได้เล็งเห็นความสาคัญจึงได้จัดทาโครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัวร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน และโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเปลี่ย น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบั น
ครอบครัวที่เข้ม แข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนสานึกดีต่อ
บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ย งที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริม สร้าง
ความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์
สามัคคีในหมู่คณะ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว
เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ ป กครอง นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ป.6 โรงเรีย นในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเปลี่ ย น ครู อาจารย์
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น
วิธีดาเนินการ
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
2. จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
6. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
7. ดาเนินการตามโครงการ
8. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

-15งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง
4. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
5. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด

-16มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บ ริหาร
1). ชื่อ โครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจ ริต ของผู้บ ริหารองค์การบริหารส่ว น
ตาบลเปลี่ยน”
หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จั ดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบับ ปั จจุบั นที่ ใช้ อยู่เป็น ฉบับ ที่ 3 เริ่ม จากปี พ.ศ. 2560 จนถึ งปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่ งสู่การเป็ นประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมื อง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิ ทักษ์ รักษาผลประโยชน์ของชาติแ ละ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการ
ที่ระดับ คะแนนจะสูงขึ้ นได้ นั้น การบริห ารงานภาครัฐต้ องมี ระดั บธรรมาภิบ าลที่สู งขึ้น เจ้าหน้าที่ ข องรัฐ และ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเขตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบี ย บบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริม การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ ข องประชาชนในท้ องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่ วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้
เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญ หาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แ ก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็น เวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัย นานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริย ธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้ องถิ่น ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ ว เรื่องในทานองเดีย วกันนี้ ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดีย วกัน เพีย งแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่ น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานใน
ท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่ม ากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่า
ของความเสีย หายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-17ดังนั้ น จึงมีค วามจาเป็น ที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมื องในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็น รูป ธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ส่งเสริม ให้องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
เป้าหมาย/ผลผลิต
1. ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
2. มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น 4 ปี
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีดาเนินการ
1. ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4. ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
7. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
8. รายงานผลการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน

-182.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
1). ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิ นเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน
ซึ่งนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลเปลี่ย น ได้ ให้ ความส าคั ญ ในเรื่อ งการพิ จารณาความดี ความชอบหรือ การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงิน เดือนเป็ นเรื่อ งล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริห ารงานบุ คคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุล พิ นิ จของผู้บั ง คับ บั ญ ชาในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการของผู้ ใต้บั ง คั บ บั ญ ชา ประกอบกั บ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไขเกี่ย วกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่ว นตาบล พ.ศ. 2558 และที่แ ก้ไขเพิ่ม เติม ได้กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่ว น
ตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล ด้วยเหตุผล
นี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนตาบลเปลี่ยน โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และนักทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ
2. แต่ งตั้งคณะกรรมการพิ จารณาเลื่ อนขั้น เงิน เดื อนข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่ว นตาบล
เปลี่ยน โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และบุคลากรเป็นเลขานุการ
3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่ว นต าบลเปลี่ย น เพื่ อกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบั ติราชการที่ผู้ บังคับ บัญ ชาได้ พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ย วกั บมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างองค์การ
บริห ารส่ว นตาบลเปลี่ย นรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แ ก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้ นเงิน เดื อนข้าราชการและลูก จ้างองค์การบริห ารส่ว นต าบลเปลี่ย น
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่ว นตาบลเปลี่ยน เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่
กาหนดไว้ใ นประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์ แ ละเงื่อ นไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

-19งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

-202). ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แ ก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเปลี่ย น ทั้งที่เป็นหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 หน้าที่
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมาย ในการให้ บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น นั้นมักจะ
ประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการ
เป็นจานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่
เป็ น ธรรม และการให้ บ ริการไม่เป็ นระบบมี การลัด คิว ซึ่งเป็ นช่ องทางหนึ่ งในการทุ จ ริต ประพฤติมิ ชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติ สภาต าบลและองค์ การบริหารส่ว นต าบล พ.ศ. 2537 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมือ งที่ดี ได้แ ก่ การบริห ารราชการเพื่อบรรลุเป้ าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ม ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจาเป็น และประชาชน
ได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
ดังนั้ น องค์ การบริ หารส่วนตาบลเปลี่ย น ได้มุ่ งเน้น ที่ จะให้ บริ การประชาชนแล้วเสร็ จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้ บริก ารโดยจัดล าดับก่ อน – หลัง เพื่อ เป็ นการสร้างความพึ งพอใจ และความทัด เที ย มกั นในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บั ตรคิวในการติดต่อราชการสาหรับผู้ม าติดต่ อ
ราชการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ
2. เพื่อให้ประชาชนผู้ม าขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
4. เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ข องเจ้าหน้าที่มิให้กระทาการแสวงหาประโยชน์หรือกระทา
การประพฤติมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
เป้าหมาย/ผลผลิต
การจัดทาบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน

-21วิธีดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งคณะทางานเพื่อกาหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กากับการให้บริการ
2. ประชุมชี้แจง แนวทาง กาหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
3. จัดทาบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
4. ปิ ดประกาศประชาสัม พั นธ์ใ ห้ ประชาชนทราบถึงขั้น ตอนการรับบริการบัต รคิว และการใช้บริการ
ตามลาดับคิว
5. จัดทาแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6.สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนามาปรับปรุง
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการใช้บัตรคิวสาหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลาดับก่อนหลัง สาหรับหน่วยงานที่ให้บริการ
ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่

-222.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1). ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญ ญั ติระเบี ย บบริห ารราชการแผ่น ดิน (ฉบั บที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็ น
กฎหมายที่เป็นที่ ม าของการปฏิรูประบบราชการเพื่อ วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริห าร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้ม ค่าในเชิงภารกิจแห่ งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎี กาว่า ด้วยหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี การบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546โดยก าหนดให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้ บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการทางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึง
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้ อง
2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คานึง ถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้ม า
ติดต่อขอรับบริการ
4. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริ การสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้
เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
3. จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิ บัติราชการและประกาศให้ป ระชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
4. ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
4.1 ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน

-234.3 จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
4.5 จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ทุกงานบริการ
4.6 จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลา
ทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
4.7 การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
5. มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องในการ
จัดทาโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้ม าติดต่อ
ขอรับบริการ
4. การปฏิ บั ติ ราชการมี ม าตรฐานการบริก ารสาธารณะที่ ชัด เจน มี ความโปร่ งใสสามารถวั ด ผลการ
ดาเนินงานได้

-242). ชื่ อ โครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมั ติ อนุญ าต สั่ งการ เพื่ อ ลดขั้น ตอนการปฏิ บั ติ
ราชการ
หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิ ดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสาคัญ คุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้น เป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้ การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้ น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากั บสภาพสังคมและทั นต่อสถานการณ์ที่ การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน เกิดผลสัม ฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
เป้าหมาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลเปลี่ยน หรือหัวหน้าส่วนราชการ
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีดาเนินการ
1. จัดท าบันทึ กเสนอเพื่อพิ จารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่ งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ ย น รองปลั ดองค์การบริหารส่ว นตาบลเปลี่ย นหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. ดาเนินการออกคาสั่งฯ
3. สาเนาคาสั่ งฯ แจ้งคณะผู้บริห ารองค์การบริห ารส่วนต าบลเปลี่ย น ปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบล
เปลี่ยน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-252.4 การเชิ ด ชูเกี ย รติ แ ก่ห น่ ว ยงาน/บุ คคลในการด าเนิ น กิ จการ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นใ ห้ เป็ น ที่
ประจักษ์
1). ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญ ญัติไว้ใ นรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกีย รติบุคคล เด็ก
เยาวชนและองค์กรที่ใ ห้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็ นประโยชน์แ ก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนาในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น จัดทากิจกรรมเชิดชูเกีย รติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนาผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติแ ละเนื่องในวันสืบ สานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่าง
ต่อบุคคลอื่นในชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ยกย่ อ งบุ ค คล เด็ ก และเยาวชน ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การด าเนิ น การกิ จ กรรมด้ า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
3. เพื่อเป็น ขวัญ และกาลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนั บสนุนและส่งเสริม การดาเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. ประสานก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ าน และสมาชิก อบต. เพื่อ คัด เลือ กบุ คคลผู้ เข้าร่ วมกิจ กรรมเชิด ชูเกี ย รติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
3. จัดทาเอกสารผู้ทาคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
4. ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
5. สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทาคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน

-262.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
1). ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแ ล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น เนื่องจากเห็นความสาคัญ
ของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัย สาคัญช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิ จขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่ผิดพลาดและลด
ความเสีย หายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด,
อาเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่ วนตาบลเปลี่ยน ยังให้ความสาคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส่วนราชการ
การให้ความร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีแ ละงบการเงินประจาปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาชี้แ จงและอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการ
และดาเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด
เที่ย งธรรม ไม่เลือกปฏิ บัติ กรณีมีเรื่องร้อ งเรีย นกล่าวหาบุคลากรที่ ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแ ล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้างเพื่อความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2. เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
พื้นที่ดาเนินการ
ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีดาเนินการ
- ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

-27งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นมีม าตรการจัดการ กรณี ได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต
2. องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

-282). ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิด โอกาสให้ป ระชาชนสามารถเสนอเรื่อ งร้องเรีย น แจ้ งเบาะแส เสนอข้อ คิด เห็ น ซึ่ง สามารถยื่ นค า
ร้องเรีย นผ่านช่องทางต่างๆ ได้แ ก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การ
ดาเนิ นการรับเรื่องร้องเรีย นเป็นไปด้วยความเรีย บร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แ ต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรีย นประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น
รวมถึงจัด ทาคู่มื อดาเนิน การเรื่องร้องเรีย นขององค์ การบริห ารส่วนตาบลเปลี่ย นขึ้น เพื่อด าเนิ นการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
2. เพื่อจัดให้มีม าตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีดาเนินการ
1. กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
2. จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
3. จัดประชุม ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรีย นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดาเนิน การแก้ไขปัญ หาเรื่องร้องเรีย นที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรีย นต่างๆ ให้เป็นไปในทิ ศทางเดี ย วกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม
4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนิน งานเกี่ย วกั บเรื่องร้องเรีย นขององค์การบริห ารส่ วน
ตาบลเปลี่ยนให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ย วกับเรื่องร้องเรีย นดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเปลี่ย นตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

-29มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ป ระชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
1). ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
หลักการและเหตุผล
คุณ ธรรม จริย ธรรมเป็ นหนึ่งในหลัก ธรรมาภิบ าลที่ หน่ว ยงานภาครัฐ ทุกแห่งพึ งปฏิ บัติ เพื่ อให้ เกิ ดการ
บริห ารจัดการที่ ดีแ ละส่งเสริม องค์ กรให้มี ศัก ยภาพและประสิท ธิภ าพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่ง ใสการท างานที่
จาเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่ จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ย วกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่ว ยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้ องถิ่น ” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญ ญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ย วกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจาก
การทางานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเปลี่ยน
ดังนั้น เพื่อเสริม สร้างให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนมีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริม สร้างคุณธรรมจริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุม ชน
ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อ
เกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรม จริย ธรรมและความโปร่งใสในการ
ทางานและมีความรู้เกี่ย วกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540
เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล

-30ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

-313.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
1). ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทางานร่วมกั นของทุ กภาคส่วนที่ เกี่ย วข้องในการส่ งเสริม สนับ สนุนให้ ทุกหมู่บ้าน/ชุ ม ชน มีก ระบวนการจัดท า
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุม ชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุม ชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นาแผนชุม ชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาชุม ชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นได้ดาเนินการจัดโครงการประชุม ประชาคมแผนแม่บ ท
ชุม ชน ประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อ นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒ นาสี่ปีขององค์ก ารบริหารส่ วนตาบลเปลี่ย น
ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการนาเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบั ญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัด ไป
วิเคราะห์นโยบายและแผน จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2561 ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ จัด เก็บ ข้ อมู ล พื้น ฐานที่เป็ น มาตรฐานสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ในการจัด ท าแผนชุม ชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
3. เพื่อให้ได้แ ผนงานโครงการของชุม ชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
เปลี่ยน
4. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
5. เพื่ อ ฝึ ก ให้ ป ระชาชนได้ ร่ ว มกระบวนการ ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มแก้ ปั ญ หา และส่ ง เสริ ม ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
6. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจริตการปฏิบั ติราชการขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุม ชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน 9 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเปลี่ยน สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้ม าซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อ นามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีดาเนินการ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
5. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6. จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
7. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
8. จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

-32ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-332). ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรีย น ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้อ งมี การตรวจสอบ กลั่ นกรองการใช้ อานาจ โดยการเปิ ดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนได้รับ ทราบข้อเท็จจริ ง
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
2. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ
3. เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แ ละส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

-343.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1). ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล ประจาปี
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของการกระจายอานาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นจึงได้จัดทาโครงการ อบต.
สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบลประจาปี 2561 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่ อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกทาง
หนึ่งด้วย
เป้าหมาย
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้นาชุมชนแพทย์ประจา
ตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มอาชีพต่ างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
วิธีดาเนินการ
1. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
2. แต่งตั้งคณะทางาน
3. วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
5. ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญของ
การกระจายอานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

-352). ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ดังนั้น อาศัย อานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมื องที่ดี พ.ศ. 2546 องค์ก ารบริหารส่วนตาบลท่าช้างจึงได้จั ดทาโครงการการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นมีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่ งจะส่งเสริ ม ให้ องค์ การบริห ารส่ วนตาบลเปลี่ย นมี ม าตรฐานในการปฏิ บัติ ราชการ ลดขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
2. เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเปลี่ย นและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเปลี่ยน
3. เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
เปลี่ยน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีดาเนินการ
1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
2. จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
3. จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์ การบริห ารส่ว นต าบลเปลี่ย น(ตามหนังสื อสั่ งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวัน ที่ 11 ก.พ.
2558) จานวน 7 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง 2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
(4) ปลัดอบต. เป็นกรรมการและเลขานุการ

-36(5) หัวหน้าสานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) นิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว
เสนอผลการประเมินให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง
3) จัดทาแบบประเมิน ผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเปลี่ยนประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนมอบหมาย
5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6. การจัดทาแผนการดาเนินงาน
7. การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
8. จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเปลี่ยนพร้อมตัวชี้วัด
9. การติดตามและประเมินผล
10. การจัด ทาสรุปรายงานผลการดาเนิ นโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิ จารณาทราบปรั บปรุง
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

-37มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
1). ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
เปลี่ย นเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและประสิท ธิผ ล ทั้ งยังช่ วยป้อ งกัน หรือลดความเสี่ย งจากการดาเนิ น งาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แ ทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด โดย
ผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีม าตรฐานประกอบกับมีระเบีย บ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ย วข้องจะทาให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดวางระบบการควบคุม ภายในตามระเบีย บ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุม ภายใน
พ.ศ. 2544
2. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ คาสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
4. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
5. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกส่วนในองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์แ ละประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ย วกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
และมติ คณะรัฐ มนตรีต ลอดจนตรวจสอบระบบการดูแ ลรักษา และความปลอดภั ย ของทรัพ ย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

-384. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการกาหนด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
3. การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด

-392). ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบีย บคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กาหนดให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจติ ด ตามประเมิน ผลการควบคุม ภายในที่ ได้ ก าหนด ไว้ รายงานต่อ ผู้ ก ากั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนจึงได้
มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติด ตามและประเมินผลการควบคุม ภายใน ระดับ องค์กรขององค์การบริห ารส่วนตาบลเปลี่ย น
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแ ลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามกาหนด
เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุม ภายใน ระดับหน่ วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการควบคุม ภายใน ตามระเบีย บฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ ผู้
กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

-403). ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุม ภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุม ภายในจะช่วยควบคุม หรือลดความเสี่ย งของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ใ นรูปของกฎหมายระเบีย บ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีแ ละการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบีย บหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆนอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึง
ไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุม ภายในที่ดี ควรเป็ น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัม ฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่แ ละมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพีย งคนเดีย ว การควบคุม สอบทานและการตรวจสอบยังไม่ มี
ประสิ ทธิภาพเพี ย งพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ย งการควบคุม ภายในของหน่วยงานที่
กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแ นวทางในการกาหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้ ม ค่า โดยลดขั้ นตอนการปฏิบั ติงานที่ ซ้ าซ้อนหรือไม่ จาเป็น ลดความเสี่ย งหรือผลเสีย หายด้า น
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ย งของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ย อมรับได้
ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
2. ประชุม คณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เปลี่ย น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-413. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภ าพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
3. หน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน

-424.2 การสนั บ สนุ นให้ภ าคประชาชนมีส่ว นร่วมตรวจสอบการปฏิบั ติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
1). ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นเห็น ถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ข องรัฐธรรมนูญ พระราชบัญ ญัติระเบีย บบริห ารราชการแผ่นดิน (ฉบั บที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎี กาว่าด้วยหลัก เกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นจึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุม ชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็น ได้เรีย นรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง
ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น
เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อสนั บสนุ นให้ ตัวแทนภาคประชาชนมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้ อจัด จ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
2. เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ย วข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีดาเนินการ
1. คัดเลือกตัวแทนชุม ชนจากการประชุม ประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุม ชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ม เติม พ.ศ. 2553 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แ ทนชุมชน
เข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนให้ความสาคัญในการมีตัวแทนชุม ชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
3. จัดประชุม ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุม ชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอีย ด
และถูกต้อง
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

-43ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ผลลัพธ์
การจั ดซื้ อ จัด จ้า งขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลเปลี่ ย นมี ค วามโปร่ งใส โดยมี ตัว แทนประชาชนร่ว ม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

-444.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
1). ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บ ริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบีย บ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญ หาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบีย บ ประกาศ คาสั่ ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบีย บกฎหมาย
คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่
ต้องเสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อให้ ผู้บริห าร และสมาชิกสภาองค์ การบริห ารส่วนต าบลเปลี่ ย นเพิ่ม พูน ความรู้ ความเข้ าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่น บัญชีแ สดงรายการทรัพ ย์สินและหนี้สิ นมีความรู้ความเข้ าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน ระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จริ ต และมี ความรู้ความเข้ าใจแนวทางการปฏิ บั ติส าหรับเจ้ าหน้าที่ ของรัฐ เรื่ องการรั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานัก งานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นจึงได้จัดท าโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
2. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
3. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่
เป็ นการขั ดกั นระหว่า งประโยชน์ส่ วนบุ คคลและประโยชน์ ส่ว นรวมตามมาตรา 100 แห่ งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ข องรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน

-45พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีดาเนินการ
4. จัดทาโครงการ/แผนงาน
2. ประชาสัม พันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ อบรมให้แ ก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเปลี่ยน
3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
4. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้ บริห าร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นได้เพิ่ ม พู นความรู้ค วามเข้าใจระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบั ติ
สาหรับ เจ้าหน้าที่ข องรัฐเรื่องการรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่ นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-464. 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
1). ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสีย หายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาค
ส่ว นในสั งคมจะต้ องตระหนั ก และร่ว มกั น แก้ไขจั ดการปั ญ หา โดยการเข้ าไปมี ส่ วนร่ว มเป็ น เครือ ข่า ยในการ
ขับ เคลื่อ นต่ างๆ ให้เกิด การเฝ้าระวัง ป้ องปรามการทุ จริต ในรูป แบบการกระตุ้น ให้ทุ กภาคส่ว นในจังหวัด ได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้มารับการบริการที่องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
วิธีดาเนินการ
1. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
2. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
3. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
4. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
5. ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
2. นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

ภาคผนวก

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น
เปลี่ยนที่ 287 / ๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
-----------------------------------------------------ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีม าตรฐานทางคุณธรรมจริย ธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติแ ละประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกีย รติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทีย มนานาอารยประเทศ
โดยกาหนดวิสัย ทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การ
ส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
เพื่อสร้างความเชื่ อมั่นในระบบราชการ และเพื่อให้การดาเนินการพัฒนาจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจ ริต
ของเทศบาลตาบลศรีบัวบานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนจึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นโดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
ประธานคณะทางาน
2. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
รองประธานคณะทางาน
3. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
คณะทางาน
4. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
คณะทางาน
5. ผู้อานวยการกองช่าง
คณะทางาน
6. ผู้อานวยการกองคลัง
คณะทางาน
7. ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คณะทางาน
8. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะทางาน
9. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
คณะทางาน/เลขานุการ
๑0. นิติกร
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะทางานมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ทาความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิ บัติการป้องกันการทุจริต
2. วางแผน จัดทา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3. กากับดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4. จัดทารายงานติดตามและสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-2ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

(นายสันติสุข มีคา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
---------------------------------------------------------------------ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณ าจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาลและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริย ธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิ ท ธิภ าพเพื่ อ ป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบของเจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐทุ ก ระดับ และ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย นจึงได้ กาหนดนโยบายคุณ ธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็น มาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบัติ และค่านิย มสาหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่
กับ กฎ ระเบี ย บ และข้อ บังคับ อื่น ๆ โดยมุ่งมั่น ที่จะนาหน่ วยงานให้ดาเนิน งานตามภารกิ จด้วยความโปร่งใส
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงกาหนด
แนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนถือปฏิบัติและดาเนินการดังนี้
๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
๒. ปลู กฝั งค่ านิ ย มและทัศ นคติให้ บุ ค ลากรในสั งกัด มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ ยึด หลั กคุ ณ ธรรม
จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
๓. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
๔. ประชาสัม พันธ์ ให้ ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรีย นร้องทุกข์ผ่ าน
องค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยน
๕. กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายสันติสุข มีคา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ย น

