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คำนำ
กำรจัดทำคู่มือกำรจัดทำแผนกำรป้องกันกำรทุจริตภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงกรอบแนววทงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อั นจะ
นำไปสู่กำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนป้องกันกำรทุจ ริตและยกระดับมำตรฐำนในกำรป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกำร
จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ซึ่งเปรีบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำงำน
ให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชำชนในท้องถิ่น และไม่ทำให้ประชำชนในท้องถิ่นเกิดควำมคลำงแคลงใจในกำรทำงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นกลไกลสำคัญในกำรป้องกันไม่ให้มีกำรใช้อำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรโดยมิชอบได้อีกทำงหนึ่ง
ด้วย
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรจัดทำแผนปฏิบัติ กำรป้องกำรทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริต ตำมยุ ทธศำสตร์ ช ำติว่ำด้ว ยกำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่กำหนดไว้ว่ำ
“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต”
คณะผู้จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์

สารบัญ
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- หลักกำรและเหตุผล
- วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
- เป้ำหมำย
- ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน

1
2
๔
๔
๔

ส่วนที่ 2 แผนปฎฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๖

ส่วนที่ 3 มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
มิติที่ ๔ กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกลในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคผนวก

๑๒
๑๗
40
56

ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องกำรบ่งชี้ควำม
เสี่ยงของกำรทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยกำรประเมินโอกำสของกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงำนที่อำจเกี่ยวข้อง
กับกำรกระทำทุจริต เพื่อพิจำรณำว่ำ กำรควบคุมและกำรป้องกันกำรทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่ำปัจจัยที่มีผลต่อกำรขยำยตัวของกำรทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ กำรกระจำยอำนำจลงสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่ำโดยหลักกำรแล้วกำรกระจำยอำนำจมีวั ตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บริกำรต่ำง ๆ ของรัฐสำมำรถตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของชุมชนมำกขึ้น มีประสิทธิภำพมำกขึ้นแต่ในทำงปฏิบัติทำให้แนวโน้มของกำรทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมำกยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) กำรทุจริตด้ำนงบประมำณ กำรทำบัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ ำง และกำรเงินกำรคลัง ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรละเลยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภำพหรือปัญหำที่เกิดจำกตัวบุคคล
3) สภำพกำรทุจริตอันเกิดจำกช่องว่ำงของกฎระเบียบและกฎหมำย
4) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและขำดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภำพหรือลักษณะปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ
6) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรตรวจสอบขำดควำมหลำกหลำยในกำรตรวจสอบจำกภำคส่วนต่ำงๆ
7) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกอำนำจ บำรมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกำสแม้ว่ำในปัจจุบันมีหน่วยงำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแต่ พบว่ำ ยังคงมีช่องว่ำงที่
ทำให้เกิดโอกำสของกำรทุจริต ซึ่งโอกำสดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมำย กฎระเบียบไม่รัดกุม และ
อำนำจหน้ำที่ โดยเฉพำะข้ำรำชกำรระดับสูงก็เป็นอีกโอกำสหนึ่งที่ทำให้เกิดกำรทุจริต

-๒2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่ำสภำวะทำงเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงควำม
ร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมกำรทุจริตมำกยิ่งขึ้น
3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส กำรทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพำะกำรทุจริตในเชิงนโยบำยที่ทำ
ให้กำรทุจริต กลำยเป็นควำมชอบธรรมในสำยตำของประชำชน ขำดกลไกกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสที่ มีประสิทธิภำพ ดังนั้นจึง
เป็นกำรยำกที่จะเข้ำไปตรวจสอบกำรทุจริตของบุคคลเหล่ำนี้
4) กำรผูกขำดในบำงกรณีกำรดำเนินงำนของภำครัฐ ได้แก่ กำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง เป็นเรื่องของกำรผูกขำด ดังนั้นจึงมีควำมเกี่ยวข้อง
เป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ ทำงธุรกิจ ในบำงครั้งพบบริษัทมีกำรให้สินบนแก่เจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในกำรดำเนินงำน
โครงกำรของภำครัฐ รูปแบบของกำรผูกขำด ได้แก่ กำรผูกขำดในโครงกำรก่อสร้ำงและโครงสร้ำงพื้นฐำนภำครัฐ
5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสมรำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย ควำมยำกจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรม
กำรทุจริต เพรำะควำมต้องกำรที่จะมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้ำหน้ำที่ต้องแสวงหำช่องทำงเพื่อเพิ่ม “รำยได้พิเศษ” ให้กับ
ตนเองและครอบครัว
6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรมในสมัยโบรำณ ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับกำรเน้นเป็นพิเศษถือว่ำเป็นเครื่องวัดควำมดี
ของคน แต่ ในปัจจุบัน พบว่ำ คนมีควำมละอำยต่อบำปและเกรงกลัวบำปน้อยลง และมีควำมเห็นแก่ ตัวมำกยิ่งขึ้น มองแต่
ประโยชน์ส่วนตน เป็นที่ ตั้งมำกกว่ำที่ จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่ำนิยมที่ผิดปัจจุบันค่ำนิยมของสังคมได้เปลี่ยนจำกยกย่องคนดี คนที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี
มหำเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้ำที่กำรงำนสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่ำนิยมที่ผิดเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดำ เห็นคน
ซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลำด ย่อมจะทำกำรทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวง โดยไม่มีควำมละอำยต่อบุญและบำป และไม่เกรง
กลัวต่อกฎหมำยของบ้ำนเมือง
** หมายเหตุ : กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นเพียงตัวอย่ำงของสำเหตุ
และปัจจัยที่นำไปสู่กำร
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสำมำรถนำ SWOT Analysis และ
McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มำใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตตำมบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้
ตำมควำมเหมำะสม
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำมรุนแรงและสลับซับซ้อนมำก
ยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมมั่นคงของชำติ เป็นปัญหำลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศทั้ง
ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดขึ้นทุกภำคส่วนในสังคมไทย ไม่ ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจำกภำยนอกสังคมว่ำเป็นองค์กรที่เอื้อต่อกำรทุจริตคอร์รัปชันและมั กจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริต
ตำมสื่อและรำยงำนของทำงรำชกำรอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอำนำจและควำมศรัทธำต่อระบบกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับกำรจัดอันดับ
ดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ ใช้ประเมินกำรทุจริตคอร์รัปชันทั่ว
โลกที่ จัดโดยองค์กรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International – IT) พบว่ำ ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่ำง

-3ปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่ อันดับที่ 76 จำก 168 ประเทศทั่วโลก
และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอำเซียนรองจำกประเทศสิงคโปร์และประเทศมำเลเซีย และล่ำสุดพบว่ำผลคะแนนของประเทศไทยปี
2559 ลดลง 3 คะแนน จำกปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จำก 168 ประเทศ ซึ่งสำมำรถสะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทย เป็นประเทศ
ที่มีปัญหำกำรคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่ำในช่วงระยะที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรปรำบปรำม
กำรป้องกันกำรทุจริต ไม่ ว่ำจะเป็น กำรเป็นประเทศภำคีภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติ ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต (United
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 กำรจัดตั้งองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
คณะกรรมกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติได้จัดทำยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำแล้ว 3
ฉบับ แต่ปัญหำกำรทุ จริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สำเหตุที่ทำให้กำรทุจริตเป็นปัญหำที่สำคัญของสังคมไทย
ระกอบด้วยปัจจัยทำงด้ำนพื้นฐำน โครงสร้ำงสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำมสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรือ
อีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐำนของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพำะในหมู่ญำติพี่น้องและพวกพ้อง
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดควำมสบำย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนำจ คนไทยบำงส่วนมองว่ำกำรทุจริตคอรัปชันเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่ำเป็นปัญหำที่ฝังรำกลึกในสั งคมไทยมำตั้งแต่อดีต หรือกล่ำวได้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทำงด้ำนกำรทำงำนที่ไม่ได้บูรณำกำรควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้กำร
ทำงำนของกลไกหรือควำมพยำยำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นไม่สำมำรถทำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ขำดควำมเข้มแข็ง ปัจจุบันยุทธศำสตร์
ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่ ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจำกปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่กำรเป็น
ประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ ประชำชนไม่ เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับควำม
ร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐตลอดจนประชำชน ในกำรพิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้ง
ชำติต้ำนทุจริต” มีเป้ำหมำยหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งกำรที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมีระดับธรรมำภิบำล
ที่ สูงขึ้น เจ้ำหน้ำที่ ของรัฐและประชำชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่ำงจำกที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่ในทำงทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้กำหนด ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนหลักออกเป็น 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทำง
ปฏิบัติ เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรที่ มีควำมโปร่งใส สร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดใน
สังคมอย่ำงยั่งยืนจึงได้ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต (พ.ศ. 2559-

-๔2561) เพื่อกำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรต่ำง ๆ ที่ เป็น
รูปธรรมอย่ำงชัดเจน อันจะนำไปสู่ กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตอย่ำงแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสำธำรณะของข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชำชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good
Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภำคประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง ประชำชนในท้องถิน่
มีจิตสำนึกและควำมตระหนัก ในกำรปฏิบั ติหน้ำที่ รำชกำรให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนท้องถิ่น ปรำศจำกกำร
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในกำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรกำร จริยธรรม กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหำประโยชน์
โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มำตรกำรกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถป้องกันปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบของข้ำรำชกำร
3) โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรที่ สนับสนุนให้สำธำรณะและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือ
บริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในกำร
ตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจอย่ำงเหมำะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงำนที่ มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำรกระทำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่
ยอมรับจำกทุกภำคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชำชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก
รักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมำซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยม และอุดมกำรณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-Corruption)
จำกกำรปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมำภิบำล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในกำร
ทำงำนและชีวิตประจำวัน
2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสำมำรถบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี (Good
Governance) มีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

-๕3) ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐำนะพลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น
อันจะนำมำซึ่งกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต
4) สำมำรถพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรที่มี ประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำรกระทำกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต อันจะส่งผลให้
ประชำชนในท้องถิ่นเกิดควำมภำคภูมิใจและให้ควำมร่วมมือกันเป็นเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตที่เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน

-6ส่วนที่ ๒
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
มิติ
1. กำรสร้ำง

สังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร

ปี ๒๕๖1
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี ๒๕๖2
งบประมำณ
(บำท)
๑๐,๐๐๐

ปี ๒๕๖3
งบประมำณ
(บำท)
๑๐,๐๐๐

ปี ๒๕๖๔
งบประมำณ
(บำท)
๑๐,๐๐๐

หมำยเหตุ

1 . 1 ก ำ ร ส ร้ ำ งจิตสำนึก
และควำมตระหนักแก่
บุคลำกรทั้ ง ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร
กำรเมืองฝ่ ำยบริหำร
ข้ำรำชกำรกำรเมือง
ฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ ำ ย
ป ร ะ จ ำ ข อ งองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น

๑.๑.1. โครงกำร
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม แก่ผู้บริหำร
สมำชิกสภำ และ
พนักงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและ
ควำมตระหนักแก่
ประชำชนทุกภำคส่วนใน
ท้องถิ่น

๑.๒.1 ปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลด
ภำวะโลกร้อน ในเขต
พื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

สป.

1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและ
ควำมตระหนักแก่เด็กและ
เยำวชน

๑.๓.๑ โครงกำรพำน้อง
ท่องธรรมะ

-

-

-

-

กศ..

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

กองคลัง

-

-

-

-

สป.

รวม
2. กำรบริหำร 2.1 แสดงเจตจำนง
รำชกำรเพื่อ ทำงกำรเมืองในกำร
ป้องกันกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตของ
ทุจริต
ผู้บริหำร

2.2 มำตรกำรสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติรำชกำร

๓ โครงกำร
๒.๑.1กิจกรรมประกำศ
เจตจำนงต่อต้ำนกำร
ทุจริตของผู้บริหำร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๒.๒.๑ มำตรกำรออก
คำสั่ง
มอบหมำยของนำยก
อปท. ปลัด อปท.
และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
๒.๒.๒ โครงกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำร
จัดซื้อ – จัดจ้ำง
๒.๒.๓ โครงกำรจ้ำง
ควำมสำรวจควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำร

สป.

-๗มิติ

ภำรกิจตำมมิติ
2.3 มำตรกำรกำรใช้
ดุลยพินิจและใช้
อำนำจหน้ำที่
ให้เป็นไปตำม
หลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

2.4 กำรเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงำน/บุคคล
ในกำรดำเนินกิจกำร
กำรประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ

2.5 มำตรกำรจัดกำร
ในกรณีได้ทรำบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบกำรทุจริต

รวม

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
2.3.1 กิจกรรมกำรลด
ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
2.3.๒ โครงกำรลด
ขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ปฏิบัติรำชกำร
2.3.๓ มำตรกำรกำรมอบ
อำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร
เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบตั ิ
รำชกำร
2.3.๔ มอบอำนำจเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นตำม
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522

ปี ๒๕๖1
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี ๒๕๖2
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี ๒๕๖3
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี ๒๕๖4
งบประมำณ
(บำท)
-

หมำยเหตุ
สป.

-

-

-

-

ทุกกอง

-

-

-

-

ทุกกอง

-

-

-

-

กองช่ำง

2.4.1 โครงกำรพ่อ – แม่
ดีเด่น
2.4.2 กิจกรรมกำรมอบ
ประกำศเกียรติคุณแก่ณะ
กรรมกำรชุมชน
2.4.๓ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชำชนผู้มีจติ สำธำรณะ
2.4.๔ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชำชนผู้ปฏิบตั ิตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

สป.

2.5.1 มำตรกำร “จัดทำ
ข้อตกลงกำรปฏิบตั ิรำชกำร”
2.5.2 มำตรกำร “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”

-

-

-

-

สป.

๑๓ โครงกำร

-๘มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

3. กำรงเสริม
บทบำทและ
กำรมีส่วนร่วม
ของภำค
ประชำชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวำร
ในช่องทำงที่เป็นกำร
อำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำม
อำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

3.1.1 กิจกรรม “อบรมให้
ควำมรู้ตำม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
2540”
3.1.2 มำตรกำร “เผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรที่สำคัญและ
หลำกหลำย”
3.1.2 (2) กิจกรรม “กำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
กำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบำล และกำร
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
กำรเงินกำรคลัง”
3.1.3 (1) มำตรกำร “จัดให้มี
ช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์”

3.2 กำรรับฟังควำม
คิดเห็น กำรรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชำชน

3.2.1 โครงกำรจัดประชำคม
แผนชุมชน
3.2.๒ กำรดำเนินงำนศูนย์
รับเรื่องรำวร้องทุกข์ององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
3.2.๓ โครงกำร อบต.
เคลื่อนที่
3.2.๔ กิจกรรม รำยงำน
ผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ

ปี ๒๕๖1
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี ๒๕๖2
งบประมำณ
(บำท)
๕,๐๐๐

ปี ๒๕๖3
งบประมำณ
(บำท)
๕,๐๐๐

ปี ๒๕๖๔
งบประมำณ
(บำท)
๕,๐๐๐

หมำยเหตุ

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

กองคลัง

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

สป.

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

สป.

-

-

-

-

สป.

สป.

-๑๐มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

3.3 กำรส่งเสริมให้
ประชำชน
มีส่วนร่วมบริหำร
กิจกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3.3.1 มำตรกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
3.3.๒ ประชุมประชำคม
หมู่บ้ำนและประชำคมตำบล
ประจำปี
3.3. ๓ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมชน
3.3.๔ มำตรกำรแต่งตั้ง
ตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง
3.3.๕ กิจกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
3.3.๖ มำตรกำร
ตรวจสอบโดยคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำน
จันทร์

รวม

๑๔ โครงกำร

ปี ๒๕๖๔
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี ๒๕๖๔
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี ๒๕๖๔
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี ๒๕๖๔
งบประมำณ
(บำท)
-

หมำยเหตุ

10,000

10,000

10,000

10,000

สป.

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

สป.

สป.

-๑๑มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

4. กำร
เสริมสร้ำงและ
ปรับปรุงกลไก
ในกำร
ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติ
รำชกำรของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4.1 มีกำรจัดวำง
ระบบและรำยงำน
กำรควบคุมภำยใน
ตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด

4.1.1 โครงกำรจัดทำ
แผนกำรตรวจสอบภำยใน
ประจำปี ประจำปีงบประมำณ

4.2 กำรสนับสนุนให้
ภำคประชำชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบกำร
ปฏิบัติหรือกำร
บริหำรรำชกำร ตำม
ช่องทำงที่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้

ปี ๒๕๖๔
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี ๒๕๖๔
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี ๒๕๖๔
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี ๒๕๖๔
งบประมำณ
(บำท)
-

หมำยเหตุ

4.1.๒ โครงกำรจัดทำ
รำยงำนกำรควบคุมภำยใน
4.1.๓ กิจกรรมติดตำม
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
4.1.๔ มำตรกำรติดตำม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภำยในองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ้ำนจันทร์

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

ทุกกอง

-

-

-

-

ทุกกอง

4.2.๑ กิจกรรมกำร
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้
ประชำชนได้รับทรำบ
4.2.๒ กิจกรรมกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในกำร
ตรวจสอบกำรรับ กำรจ่ำย
และกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
บ้ำนจันทร์
4.2.3 กิจกรรมกำรจัดหำ
คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
จำกตัวแทนชุมชน
4.2.๔ โครงกำรอบรม
กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง

-

-

-

-

กองคลัง

-

-

-

-

กองคลัง

-

-

-

-

กองคลัง

-

-

-

-

กองคลัง

สป.

-๑๒-

มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

4.3 กำรส่งเสริม
4.3.1 โครงกำรอบรมให้
บทบำทกำรตรวจสอบ ควำมรูด้ ้ำนระเบียบ กฎหมำย
ของสภำท้องถิ่น
ท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิก
สภำท้องถิ่น
4.3.๒ กิจกรรมกำร
ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
สมำชิกสภำท้องถิ่น
4.3.๓ กิจกรรมส่งเสริม
สมำชิกสภำท้องถิ่นให้มี
บทบำทในกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร
4.4 เสริมพลังกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณำกำรทุกภำค
ส่วนเพื่อต่อต้ำนกำร
ทุจริต

รวม

4.4.1 กิจกรรมกำรติดป้ำย
ประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำร
ทุจริต

๑๒ โครงกำร

ปี ๒๕๖๔
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี ๒๕๖๔
งบประมำณ
(บำท)
๑0,000

ปี ๒๕๖๔
งบประมำณ
(บำท)
๑0,000

ปี ๒๕๖๔
งบประมำณ
(บำท)
๑0,000

หมำยเหตุ

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

สป.

สป.

-๑๒ส่วนที่ ๓
มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
1.1 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น
และ ฝ่ำยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑.๑
1. ชื่อโครงการ : โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำรสมำชิกสภำ และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตาบลบ้านจันทร์
2. หลักการและเหตุผล
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม เพื่อ
กำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ
ระบบในกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประกอบกับประกำศประมวลจริยธรรมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ ลงวันที่
28 เดือนกุมภำพันธ์ 2560 ซึ่งหัวใจสำคัญของกำรทำงำนร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่ำงที่ขำดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพรำะ
คุณธรรมและจริยธรรม หมำยถึง กำรประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดี งำม ทั้ง กำย วำจำ ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้ำ
บุคลำกรทุกคนที่ทำงำนร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจของตนเองแล้ว กำรปฏิบัติงำนทุกอย่ำงต้องลุล่วงไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภำพ รวดเร็ว โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้และผู้มำรับบริกำรอย่ำงประชำชนก็จะได้รับควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจที่จะเข้ำมำ
รับบริกำรที่องค์กร ดังนั้น จึงได้มีกำรจัดทำโครงกำรอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ ดังกล่ำวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกำรปลูกและปลุกจิตสำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
3.2 เพื่อเป็นกำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน
3.3 เพื่อสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระทำกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ จำนวน ๔๐ คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์

๑๓6. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ โดยเชิญ
วิทยำกรที่ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถมำถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ต่ำงๆ ในกำรปลูกและปลุกจิตสำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ให้
ประพฤติปฏิบัติรำชกำรโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีกำรศึกษำดูงำนหรือทำกิจกรรมนอกสถำนที่ในบำงโอกำส
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
ปีละ ๑0,000.- บำท รวม ๓0,000.- บำท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ประชำชนผู้มำรับบริกำรที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ประเมินควำมพึงพอใจกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกำประเมินมำต่ํำกว่ำร้อยละ 70
ผลลัพธ์ ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ เกิดจิตสำนึกที่ ดีในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตำมหลักประมวลจริยธรรมสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม

๑.๒.๑
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลบ้ำนจันทร์ ประจำปี 2562
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) ที่ทำให้
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่ำ สภำวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อำทิ
เกิดควำมแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่ำ ฝนตกไม่ ตรงฤดูกำล อำกำศหนำวและหิมะตกในประเทศที่ ไม่ เคยมีหิมะตก เป็นต้น
ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรตัดไม้ทำลำยป่ำของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภำวะโลกร้อน
ซึ่งเป็นปัญหำที่ สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนทั้งในระดับภูมิภำคและระดับประเทศ กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็น
หนทำงหนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจำกต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และ
ผลิตก๊ำซออกซิเจน อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงควำมสมดุลกำรใช้พื้นที่ให้เกิดควำมเหมำะสม ลดอุณหภูมิ ของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่ำง
น้อย 2 องศำเซลเซียส เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์จึงได้จัดทำโครงกำร “ปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อนในพื้นที่ตำบลบ้ำนจันทร์ ประจำปี 2562” เพื่อให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ
ภำวะโลกร้อนสร้ำงเมืองน่ำอยู่สวยงำม (Beautified City) และร่วมถวำยเป็นรำชสักกำระ ในวโรกำสมหำมงคลดังกล่ำว ดังนั้น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชำชนและพื้นที่ว่ำง

-๑๔เปล่ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์เพื่อให้เกิดควำมร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นกำรเพิ่มคุณภำพชีวิตของประชำชนใน
ชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชำชนตระหนักในคุณค่ำของสิ่งแวดล้อม และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติอันเป็นสำธำรณะร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล
บ้ำนจันทร์
3.3 เพื่อให้ประชำชนนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดควำมสมดุลเพิ่มมูลค่ำทรัพยำกร
ที่มีและลดภำวะโลกร้อน
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่ำอยู่ สวยงำม(Beautified City) สร้ำงควำมร่มรื่นและคลำยร้อนแก่
ประชำชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชำชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 10,000 ต้น
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สำธำรณะในเขตตำบลบ้ำนจันทร์ อำเภอกัลยำณิวัฒนำ จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 ประสำนงำนกับส่วนรำชกำร องค์กรภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ กลุ่มพลังมวลชน และประชำชนในท้องถิ่น
เข้ำร่วมกิจกรรม
6.2 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถำนที่เพื่อ
ปลูกต้นไม้
6.3 จัดซื้อกล้ำไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงกำร
6.4 ดำเนินกำรปลูกต้นไม้โดยส่วนรำชกำร องค์กรภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ กลุ่มพลังมวลชน และประชำชน
ในท้องถิ่น
6.5 ดูแลรักษำและติดตำมผลโดยกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมเข้ำใจถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

-๑๕-

10.2 ทำให้เพิ่มพื้นที่ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภำวะโลกร้อน
10.3 ทำให้ประชำชนมีจิตสำนึก ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓.๑
1. ชื่อโครงการ : โครงกำรพำน้องท่องธรรมะ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภำวะปัจจุบันโลกมีกำรเปลี่ ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทำให้เยำวชน นักเรียน นักศึกษำหลงเพลิดเพลินในกระแส
ค่ำนิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศำสนำ เห็นว่ำเป็นสิ่งที่ งมงำย ไร้สำระ ล้ำสมัย จึงดำเนินชีวิตโดยขำดหลักธรรมยึด
เหนี่ยวจิตใจ ที่ จะทำให้ชีวิตมีควำมมั่นคงและสำมำรถแก้ปัญหำต่ำงๆ ในชีวิตที่ เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในกำรดำเนินชีวิตที่ผิด
ก่อให้เกิดควำมเครียดจนอำจจะแก้ปัญหำด้วยกำรฆ่ำตัวตำย หรือแก้ปัญหำด้วยกำรพึ่งยำเสพติด เด็กและเ ยำวชนคือพลังสำคัญใน
กำรพัฒนำประเทศชำติในอนำคต เป็นอนำคตของชำติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสำคัญที่สำมำรถช่วยกันเสริมสร้ำงกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศชำติในอนำคต เด็กและเยำวชนเป็นวัยที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีพลังแ-ละศักยภำพมำก กำรกระตุ้น
ให้เด็กและเยำวชนกล้ำคิด กล้ำทำ กล้ำแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนำศักยภำพและพลังในเชิง
สร้ำงสรรค์ สร้ำงให้พวกเขำตระหนักถึงคุณค่ำของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้ำงปัญหำ
ให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่ จะพัฒนำตนเองให้เป็นทรัพยำกรอันทรงคุณค่ำ เป็นพลังขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศชำติเพื่อ
ควำมเจริญก้ำวหน้ำและมั่นคงของชำติ เยำวชนจึงต้องมีควำมรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยำวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมี
ค่ำนิยมในกำรดำเนินชีวิตที่เหมำะสม โครงกำรอบรม “พำน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงกำรที่ช่วยพัฒนำเยำวชนโดยกำรพัฒนำจิตใจ
และปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรม ตำมหลักพระพุทธศำสนำอันเป็นแนวทำงกำรประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในกำรดำเนิน
ชีวิต “เก่ง ดี และมีควำมสุข” เพื่อให้เด็กและเยำวชนที่นำธรรมะนำหลักคำสอนที่ รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน คือกำรพัฒนำ
กำย โดยกำรแสดงออกทำงกิริยำมำรยำทชำวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงำมเหมำะสม กำรพัฒนำศีล โดยกำรอยู่ร่วมกับครอบครัวและ
บุคคลในสังคม ด้วยควำมเกื้อกูลและประกอบอำชีพที่ สุจริต กำรพัฒนำจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภำพจิต พลังจิตและสุขภำพจิต
และสุดท้ำยกำรพัฒนำปัญญำ ให้เกิดปั ญญำในกำรรู้จริง รู้เท่ำทันทำงเจริญทำงเสื่อมปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง รู้วิธีกำรป้องกัน รู้วิธีแก้ไข
ปัญหำ สร้ำงภูมิต้ำนทำนให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่ำงรู้เท่ำทันโลก นำพำชีวิตสู่ควำมสำเร็จเพื่อเกื้อกูลตนเ อง
และประเทศชำติในที่สุด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีบทบำทและมีโอกำสฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์สำมัคคี
ในหมูค่ ณะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ฝึกควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และกำรรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีพัฒนำกำรในด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์และกำรอยู่ร่วมกันในสังคม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีจิตสำนึก และตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ของตนเองและกำรมีส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรตระหนักในควำมซื่อสัตย์ มีจิตสำธำรณะ มีระเบียบวินัย

-๑๖4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กนักเรียนศุนย์พัฒนำเด็กเล็ก และเยำวชนตำบลบ้ำนจันทร์
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตรับผิดชอบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงำน
6.2 จัดทำโครงกำรเสนอพิจำรณำอนุมัติ
6.3 ประสำนกำรจัดงำนให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
6.4 ประสำนคณะวิทยำกร และประชำสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่ำงๆ เข้ำร่วมโครงกำร
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนและประชุมชี้แจง
6.6 ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบพร้อมทั้งภำพถ่ำยกิจกรรม
6.7 ดำเนินกำรตำมโครงกำร
6.8 ติดตำมและประเมินผลกำรจัดงำน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่ำง พ.ศ. 256๒ - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
-ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิกำรฯ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำแก่เด็ก
10.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีจิตสำนึกตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ของตนเอง
10.3 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรตระหนักในควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
10.4 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ

-๑๗มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

๒.๑.๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้จั ดทำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำแล้ ว 3 ฉบับ
ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่ เป็ นฉบับที่ 3 เริ่มจำกปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรม
จริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ
ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำม
โปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” มีเป้ำหมำยหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งกำรที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมีระดับธรรมำภิบำลที่สูงขึ้น เจ้ำหน้ำที่ ของรัฐและประชำชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่ำงจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศำสตร์กำร
ดำเนินงำนออกเป็น 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CorruptionPerception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเป็นหน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรกระจำยอำนำจกำร
ปกครอง ที่ มุ่ ง เน้ น กำรกระจำยอ ำนำจจำกส่ ว นกลำงลงสู่ ท้ อ งถิ่ น และเป็ น กลไกหนึ่ ง ในกำรส่ ง เสริ ม กำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น กำร
พัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เกิดควำมยั่งยืนรัฐจะต้องให้ควำมเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งกำร
ปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ ของประชำชนในท้องถิ่ น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดทำ
บริกำรสำธำรณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำในระดับพื้นที่ ส่วนกำรกำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่ำที่ จำเป็นตำมกรอบกฎหมำยกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อกำรคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่ำปัญหำกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหำ ที่ได้สร้ำงควำมขมขื่นใจให้แก่คนทำงำนใน
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น มำเป็ น เวลำช้ำนำน ซึ่ งหำกพิจำรณำจ ำนวนขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นประกอบกับมี ปัจจั ย
นำนัปกำรที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนควำมมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นส่วน

-๑๘ให้ เหื อดหำยไป และหำกจะว่ำกัน ไปแล้ว เรื่ องในทำนองเดี ยวกันนี้ก็ส ำมำรถเกิดขึ้นกับคนทำงำนในหน่วยงำนรำชกำรอื่นได้
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมำก และมำกกว่ำคนทำงำนในหน่วยรำชกำรอื่น ๆ จึงมีโอกำส
หรือควำมเป็นไปได้สูงที่ คนทำงำนในท้องถิ่ น อำจต้องถูกครหำในเรื่ องกำรใช้อำนำจหน้ำที่ โดยมิชอบมำกกว่ำ แม้ว่ำโอกำสหรือ
ช่องทำงที่คนทำงำนในท้องถิ่นจะใช้อำนำจให้ออกนอกลู่นอกทำง จะมีได้ไม่มำกเท่ำกับที่ คนทำงำนในหน่วยงำนรำชกำรอื่น และ
มูลค่ำของควำมเสียหำยของรัฐ ที่คนทำงำนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อำจเป็นแค่เศษผงธุลีของควำมเสียหำยที่
เกิดจำกกำรทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นที่ ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดง
เจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยกำรจั ดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่
ดีหรือหลักธรรมำภิบำล
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกำรจัดทำ
แผนป้องกันกำรทุจริตในองค์กรที่บริหำร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกำศเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร อย่ำงน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีกำรประกำศเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณะชน อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกำศเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงำน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทำงำนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
6.4 ประชุมคณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
6.5 จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
6.6 ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
6.7 ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
6.8 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-๑๙10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกำศเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร อย่ำงน้อย 1 ฉบับ
- มีกำรประกำศเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณะชน อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- กำรบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมโปร่งใสสำมำรถป้องกันกำรทุจริตของบุคลำกรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

๒.๒.๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มำตรกำรออกคำสั่งมอบหมำยของนำยก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
2. หลักการและเหตุผล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ เป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นรูปแบบหนึ่ งที่ มี
อำนำจหน้ำที่ในกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะให้แก่ ประชำชนในท้องถิ่น ตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบ ทั้งที่ เป็น
หน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้ำที่ ตำมกฎหมำยอื่นที่ กำหนดให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีหน้ำที่ ต้องทำ
อีกมำกมำยในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ผู้มำรับบริกำรติดต่อกับหน่วยงำนต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนั้น มักจะ
ประสบปัญหำด้ำนกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรเนื่ องจำกภำรกิจมีมำกมำย ไปรวมอยู่กับฝ่ำยผู้บริหำร ไม่มีกำร
กระจำยอำนำจ หรือมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ ในกำรสั่งกำร อนุมัติ อนุญำต ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำน ระดับสำนัก กองและฝ่ำยต่ำง ๆ
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรให้บริกำร ทำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ ประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกอันอำจเป็นสำเหตุหนึ่งของ
กำรกระทำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ ส่งผลให้ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐเสื่อมประสิทธิภำพ
เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำคำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ที่กำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 และมำตรำ 37 ที่กำหนดให้กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชำชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภำรกิจของรัฐ ไม่ มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจำเป็น ประชำชนได้รับกำร
อำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ ตำมพระรำชบัญญัติ สภำตำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2437 ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบิหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำร

-๒๐รำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ลดขั้นตอนกำรให้บริกำรและไม่สร้ำง
เงื่อนไขขั้นตอนที่มีควำมยุ่งยำก จึงจำเป็นต้องมีมำตรกำร กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน
3.2 เพื่อให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรจำกหน่วยงำน
3.3 เพื่อเป็นกำรกระจำยอำนำจกำรตัดสินใจในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติของผู้บริหำรทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันกำรผูกขำดอำนำจหน้ำที่ ในกำรใช้ดุลพินิจอันอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทำคำสั่งมอบหมำยงำนของนำยก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้ำส่วนรำชกำร จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย
นำยก อบต. มอบหมำยให้รองนำยก อบต. นำยกเทศมนตรีมอบหมำยให้ปลัด อบต. และหัวหน้ำส่วนรำชกำร ปลัด อบต.
มอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งกำร
6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและผู้รับมอบอำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนรับทรำบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมำยงำนตำมคำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำสั่งที่ได้รับมอบหมำยในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมำยงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติรำชกำรแทน จำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชำชนมีควำมพึงพอใจในบริกำรที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชำชนได้รับควำมสะดวก และลดกำรผูกขำดอำนำจหน้ำที่อันเป็นช่องทำงแห่งกำรทุจริต

-๒๑-

๒.๒.๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจำกองค์กำรบบฃริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ มีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีอำนำจหน้ำที่ ในกำรจัดทำบริกำร
สำธำรณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องกำรจัดหำรำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจและกำรจัดทำบริกำร
สำธำรณะ แต่ต้องเป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่ กำหนดไว้ ดังนั้น กำรที่ เทศบำลจะบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนจะต้องบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิ
บำล เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ที่กำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของ
เทศบำลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประกอบกับมำตรำ 50 (9) ที่กำหนดให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมี
อำนำจหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. 2540 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 23 ที่
กำหนดให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ส่ วนรำชกำรดำเนินกำรโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสียทำงสังคม
ภำระต่อประชำชน คุณภำพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ รำคำ และประโยชน์ระยะยำวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่ อให้กำรบริหำร
งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน
ในท้องถิ่น จึงมีควำมจำเป็นต้องจัดโครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำร
จัดซื้อ – จัดจ้ำง เพื่อให้ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุกโครงกำรและ
กิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงตำมโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
3.2 เพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร สำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล
3.3 เพื่อป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ ข้อมูลกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง ตำมแผนงำน/โครงกำรต่ ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่ ดำเนินกำรตำม
ระเบียกระทรวงมหำดไทยว่ ำด้วยกำรพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
จำนวน 4 ช่องทำง ได้แก่ ทำงเว็บไซต์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจำยเสียงไร้สำย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ และชุมชนต่ำงๆ ภำยในเขตตำบลบ้ำนจันทร์

-๒๒6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนกำรจัดหำพัสดุเพื่อจัดทำประกำศ ดังนี้
- ประกำศกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
- ประกำศกำรกำหนดรำคำกลำงในกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
- ประกำศกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน
- ประกำศวัน เวลำ สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน
- ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกพร้อมวงเงินกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
- ประกำศวัน เวลำ สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน
6.2 นำส่งประกำศไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ของเทศบำล ได้แก่ ทำงเว็บไซต์ บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ ระบบกระจำยเสียงไร้สำย หน่วยงำนรำชกำร เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของโครงกำรที่
จัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด
- กำรจัดหำพัสดุเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สำมำรถลดปัญหำกำรร้องเรียนกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้
2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ

-๒๓-

๒.๒.๓
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงกำรจ้ำงสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ มีหน้ำที่ในกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่นตำมอำนำจ
หน้ำที่ของเทศบำล ทั้งที่เป็น หน้ ำที่ตำมพระรำชบั ญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริห ำรส่ว นตำบล พ.ศ. 2537 และหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 และหน้ำที่ อื่นตำมที่
กฎหมำยกำหนดให้เป็นหน้ำที่ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลและในกำรปฏิบัติหน้ำที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน
โดยคำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล กำรจัดทำงบประมำณกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบั งคับ จำก
ภำรกิจหน้ำที่ ในกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะให้แก่ ประชำชนในท้องถิ่น นั้น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลในฐำนะผู้ให้บริกำรก็จะไม่
ทรำบว่ำภำรกิจที่ ให้บริ กำรไปนั้น ประชำชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนมำกน้อยเพียงใด กำรให้บริกำรมี
คุณภำพเพียงใด ตอบสนองควำมต้องกำรผู้รับบริกำรหรือไม่ กำรที่จะทรำบถึงควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำร จึงต้องมีโครงกำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร เพื่อให้เป็นไปตำมระรำชบัญญัติ สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ที่กำหนดให้
กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้ วิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี คำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 ที่ กำหนดให้กำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี นั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐมีประสิทธิภำพและเกิดควำม
คุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมสะดวก และได้รับกำร ตอบสนองควำมต้องกำร อีกทั้งเพื่อเป็นกำรสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะประโยชน์ให้ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจ จึงจำเป็นต้องมีโครงกำรนี้ขึ้นมำ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะกำรให้บริกำรประชำชนให้เกิดควำมพึงพอใจ
3.2 เพื่ อเป็นกำรสร้ำงจิตสำนึกควำมตระหนักให้แก่ บุคลำกรผู้ให้บริกำร ปฏิบัติหน้ำที่ ในกำรให้บริกำร โดยยึด
ประโยชน์สุขของประชำชน
3.3 เพื่อเป็นกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนด้ำนบริกำรให้มีคุณภำพ และประสิทธิภำพ
3.4 เพื่อเป็นกำรป้องกันปัญหำร้องเรียน กำรทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงำน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้ำงสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของรัฐที่มีกำรสอนในระดับปริญญำตรีขึ้นไปภำยในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด
ทำกำรสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในเขตเทศบำล จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์

-๒๔6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติดำเนินกำรตำมโครงกำร และดำเนินกำรจัดจ้ำงสถำบันอุดมศึกษำของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือนอกเขต
จังหวัดตำมระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจจำกประชำชนในเขตเทศบำลตำมรูปแบบที่กำหนด
6.3 สรุปประมวลผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจแจ้งให้เทศบำลทรำบ
6.4 ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้แก่สถำบันผู้ทำกำรประเมิน
6.5 ปิดประกำศผลสำรวจควำมพึงพอใจให้ประชำชนทรำบ
6.6 นำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรทำงำนด้ำนบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชำชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
เบิกจ่ำยตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบดำเนินกำร หมวดค่ำใช้สอย
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ ยวเนื่ องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ โครงกำรจ้ำงสำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร งบประมำณ 20,000 บำท/ปี
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรงำนของเทศบำล จำนวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจไม่ํำกว่
ต่ ำร้อยละ 80
- กำรให้บริกำรสำธำรณะมีควำมโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน

๒.๓.๑
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
2. หลักการและเหตุผล
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 52 กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดี โดยอย่ำงน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ย วกับกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
กำรอำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ตลอดจนจัดให้มีกำรรับฟังและสำรวจควำม
คิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร เพื่อปรับปรุงกำรบริหำรงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนมำกที่สุด ประกอบกับในปี
ที่ผ่ำนมำได้มีกำรประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง

-๒๕ทุกปีนั้น เพื่อให้กำรประเมินบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ ดีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภำรกิจขององค์กรมีประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ สำมำรถลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง หรืออย่ำงน้อยมีผลกำรประเมินไม่ํำกว่
ต่ ำปีที่ผ่ำนมำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ จึงได้จัดทำ
โครงกำร ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนหรือลดขั้นตอนกำรทำงำนหรือกำรบริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยยึด
กรอบแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำม
กฎหมำยเป็นสำคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนกำรบริกำรประชำชน
3.2 เพื่ออำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
3.3 เพื่อรับฟังและสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในกำรทำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้สั้นลง
4.2 ประชำชนในพื้นที่ ตำบลบ้ำนจันทร์
4.3 ประชำชนนอกพื้นที่ และประชำชนทั่วไป
4.4 พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
4.5 ผู้บังคับบัญชำมอบอำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่งกำร อนุญำต กำรอนุมัติ และกำรปฏิบัติรำชกำรใดๆ
ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
6.2 ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อสำรวจงำนบริกำรที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลำในกำรให้บริกำรที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและพิจำรณำงำนในภำรกิจว่ำเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบอำนำจกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำรใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
6.3 ประกำศลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร และประกำศกระบวนงำนบริกำรประชำชนที่
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมอบอำนำจให้รองนำยก อบต. หรือปลัด อบต. ให้ประชำชนทรำบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรให้ประชำชนทรำบ
6.4 มีระบบกำรรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีกำรสอบถำมจำกภำคประชำชน และนำผลดังกล่ำวมำปรับปรุงกำรปฏิบัติรำชกำร
6.5 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ควำมคิดเห็นและอุปสรรคต่ำงๆ ให้นำยกเทศมนตรีและผู้บริหำรทรำบ

-๒๖7. ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สำนัก ในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชำชนได้รับควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดต่อขอรั บบริกำร และมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
10.2 กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมคล่องตัว และบุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน
10.3 กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยปฏิรูประบบรำชกำร
10.4 ทำให้ภำพลักษณ์ของเทศบำลตำบลเขำพระงำมเปลี่ยนไปในทิศทำงที่ดีขึ้นและทำให้ประชำชนมีควำมศรัทธำ
ต่อ คณะผู้บริหำรมำกยิ่งขึ้น

๒.๓.๒
1. ชื่อโครงการ : โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
2. หลักการและเหตุผล
ในมำตรำ 3/1 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมำยที่เป็น
ที่มำของกำรปฏิรูประบบรำชกำรเพื่อวำงกรอบแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรไว้ว่ำ “กำรบริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน กำรลดภำรกิจและยุบเลิกหน่วยงำนที่ไม่จำเป็น กำรกระจำยอำนำจตัดสินใจ กำรอำนวยควำมสะดวกและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชน” และเพื่ อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมกรอบรวมทั้งทิศทำงและแนวทำงกำรบริหำร
รำชกำรดังกล่ำว จึงได้มีกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมแนวทำงพระรำชกฤษฎีกำนี้ โดย
อย่ำงน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของ
เทศบำลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน ดังนั้นงำนให้บริกำรจึงเป็นงำนบริกำรแบบหนึ่งของระบบกำรบริกำรสำธำรณะ ที่
ผู้บริหำรและพนักงำนทุกท่ำนจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนกำรทำงำนเพื่ อสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้มำกที่สุด เมื่อประชำชนมำรับบริกำรแล้วเกิดควำมประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ปฏิบัติรำชกำร ทำให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน อำนวยควำมสะดวกเพื่องำนบริกำรที่มีคุณภำพ
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ให้กับประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล

-๒๗3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบควำมต้องกำรของประชำชน รับรู้สภำพปัญหำและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้
3.3 เพื่ อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีกำรทำงำนของบุคลำกรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้ำนกำรบริกำรประชำชนผู้มำติดต่อ
ขอรับบริกำร
3.4 เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรมีมำตรฐำนกำรบริกำรสำธำรณะที่ชัดเจน มีควำมโปร่งใสสำมำรถวัดผลกำรดำเนินงำนได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชำชนในเขต อบต.บ้ำนจันทร์และผู้ที่มำติดต่อรำชกำรกับ อบต. บ้ำนจันทร์
5. พื้นที่ดาเนินการ
สำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีกำรประชุมคณะทำงำนปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
6.3 จัดทำประกำศกระบวนงำนบริกำรปรับลดระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรและประกำศให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกัน
6.4 ดำเนินกำรจัดทำกิจกรรมอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ำยแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
6.4.3 จัดทำเอกสำร/แผ่นพับประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับควำมคิดเห็นของประชำชน
6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่ำงๆ พร้อมตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์มทุกงำนบริกำร
6.4.6 จัดทำคำสั่งกำรให้บริกำรประชำชนนอกเวลำรำชกำร โดยจัดให้มีกำรให้บริกำรแก่ประชำชนทั้งเวลำ
ทำกำร ช่วงพักกลำงวันและในวันหยุดรำชกำร
6.4.7 กำรมอบอำนำจกำรตัดสินใจ กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรรักษำรำชกำรแทน
6.5 มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร
6.6 มีกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร เพื่อนำจุดบกพร่องในกำรจัดทำโครงกำร
มำปรับปรุงแก้ไขวิธีกำร ขั้นตอนหรือระยะเวลำในกำรให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมำณ
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 256๒-๒๕๖๔
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง กองสวัสดิกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์

-๒๘10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชำชนได้รับกำรบริกำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สำมำรถตรวจสอบควำมต้องกำรของประชำชน รับรู้สภำพปัญหำและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีกำรทำงำนของบุคลำกรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้ำนกำรบริกำรประชำชนผู้มำติดต่อ
ขอรับบริกำร
10.4 กำรปฏิบัติรำชกำรมีมำตรฐำนกำรบริกำรสำธำรณะที่ชัดเจน มีควำมโปร่งใสสำมำรถวัดผลกำรดำเนินงำนได้
2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๓.๓
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำร กำรมอบอำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร
2. หลักการและเหตุผล
กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำงๆ ภำยในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นกำร
ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งกำรพิจำรณำเลือก/มอบหมำยภำรกิจและขอบข่ำย
ของควำมรับผิดชอบที่จะมอบหมำยให้ผู้ใต้บังคับบั ญชำ จะพิจำรณำถึงควำมสำคัญ คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรที่จะ
ดำเนินกำรเรื่องนั้นเป็นอย่ำงดี ด้วยควำมรอบคอบและเหมำะสม เพื่อให้กำรบริหำรงำนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร
ดังนั้น กำรดำเนินกำรของหน่วยงำนต้องมีกำรปรับให้เข้ำกับสภำพสังคมและทันต่อสถำนกำรณ์ที่กำรบริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน กำรกระจำยอำนำจกำรตัดสินใจ กำรอำนวยควำมสะดวก และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน แต่ทั้งนี้
ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำนซึ่งเป็นหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ ภำยใต้กรอบอำนำจหน้ำที่ ตำมที่กฎหมำยกำหนดให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติ อนุญำต สั่งกำร แต่งตั้งมอบหมำย คณะผู้บริหำร ปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร
6.2 ดำเนินกำรออกคำสั่งฯ
6.3 สำเนำคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองปลัดองค์กำร

-๒๙บริหำรส่วนตำบล หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมำยทรำบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒- 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนรำชกำรทุกส่วน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
กำรบริหำรรำชกำร กำรดำเนินงำน กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนกำรอำนวยควำมสะดวก
และกำรให้บริกำรประชำชน/บริกำรสำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

๒.๓.๔
1. ชื่อโครงการ : มอบอำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
2. หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 ได้บัญ ญัติกำหนดอำนำจหน้ำที่ ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลในฐำนะเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไว้หลำยประกำร ทั้งกำรอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร รื้อถอนอำคำร ต่อเติมดัดแปลงอำคำร เป็นต้น
ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้ำที่ และเสรีภำพของประชำชน กำรที่จะใช้อำนำจอยู่ กับนำยก อบต.ก็อำจเป็นผลให้กำรบริกำร
ประชำชนเกิดควำมล่ำช้ำ และอำจเป็นช่องว่ำงที่ ทำให้เกิ ดกำรทุจริตขึ้นมำได้ ดังนั้น จึงได้กำหนดมำตรฐำนกำรมอบอำนำจเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้กำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่ำง
รอบคอบ
3.2 เพื่อป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชันของเจ้ำหน้ำที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คำสั่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมอบอำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ให้กับรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
เสนอคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์มอบอำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็นผู้
ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลในกำรใช้อำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.
2522
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564)

-๓๐8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีกำรออกคำสั่งมอบอำนำจนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลในฐำนะเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

๒.๔.๑
1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
เนื่ องในวโรกำส 5 ธันวำคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิ มพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว เป็นวันพ่อ
แห่งชำติและในวโรกำส 12 สิงหำคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เป็นวันแม่
แห่งชำติ ซึ่งเทศบำลได้กำหนดเป็นนโยบำยในกำรจัดงำนวันพ่อวันแม่แห่งชำติเป็นประจำทุกปี ติดต่อกันมำเพื่อเทิดทูนพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทยอย่ำง
นำนัปกำร พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชำวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตำ ทรงห่วงใยอย่ำงหำที่เปรียบมิได้ และเป็นกำร
เผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชำติเพื่อให้เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล กำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีหน้ำที่ ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ และคนพิกำร ประ
กอบกั บเทศบำลมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ กำร
บริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต ในกำรเชิดชูเกียรติแก หน่วยงำน/บุคคลในกำรดำเนินกิจกำร กำรประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์
โดยกำรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะ
ของท้องถิ่น ดังนั้น องค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่ งชำติ คือกำรคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นที่
เทศบำล เพื่อมอบโล ประกำศเกียรติคุณฯ เป็นกำรสร้ำงแบบฉบับที่ดีให้ปรำกฏแก่สำธำรณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้ำที่อัน
สำคัญยิ่งของพ่อ และแม่ ที่สำคัญเพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีของคนในชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับกำรคัดเลือกได้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่บุตร ธิดำ และสังคมสืบไป
4. เป้าหมาย
จัดพิธีมอบโล่ประกำศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 10 คน

-๓๑5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทำประกำศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกพ่อแม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่
ดีเด่น ประจำปี เพื่อประกำศให้ประชำชนทรำบ
6.2 แจ้งประกำศหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกให้ทุกชุมชน/หมู่บ้ำนในเขตตำบลบ้ำนจันทร์ จำนวน 7 หมู่บ้ำน เพื่อให้แต่ ละ
หมู่บ้ำนดำเนินกำรคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกในชั้นต้นมำยังองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เพื่อให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองได้พิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แต่ งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองเพื่อทำหน้ำที่ กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ ถูกเสนอชื่อจำกหมู่บ้ำนต่ ำงๆ ภำยใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
6.4 คณะกรรมกำรฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ ผ่ำนกำรกลั่นกรองด้ำนคุณสมบัติ โดยเสนอรำยชื่อให้ผู้บริหำรทรำบและ
เห็นชอบ
6.5 ดำเนินกำรจัดพิธีกำรมอบโล่ ตำมระเบียบฯ ในวันสำคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษำของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิตติ์พระบรมรำชินีนำถ จำนวน 2 ครั้ง/ปี
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิกำรสังคม
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้ำหมำย
10.2 ผลลัพธ์
- พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกำศเกียรติคุณ มีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำระดับดี

๒.๔.๒
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่คณะกรรมกำรชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่ รับผิดชอบจำนวน 188.301
ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 1 ตำบล 7 หมู่บ้ำน มีประชำกรทั้งสิ้น 4,245 คน ประชำกรแฝงประมำณ 50 คน ครัวเรือน
จำนวน 1,490 ครัวเรือน ในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลมุ่งส่งเสริมให้ประชำชนในท้องถิ่นได้เข้ำมำมี ส่วนร่วมใน

-๓๒กำรพัฒนำงำนและแก้ไขปัญหำได้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนมำกที่สุดปัจจุบัน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจั นทร์ ได้จัดตั้ง
หมู่บ้ำนไว้แล้ว จำนวน 7 หมู่บ้ำน เพื่อให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย(ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 มำตรำ 2
ที่ บัญญัติให้ประเทศไทยมีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระรำชบัญญัติ สภำตำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน
โดยใช้หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดีและคำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน มำตรำ 50 (9) กำหนดให้เทศบำลมีหน้ำที่ อื่น
ตำมที่ กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลและพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เนื่องจำกคณะกรรมกำรชุมชนที่ มำจำกกำรเลือกตั้งจำกประชำชน ในแต่ ละชุมชน
ต่ำงอุทิศเวลำ แรงกำย แรงใจ ปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ได้รับค่ำตอบแทน ประกอบกับเทศบำลมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติกำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต ในกำรเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงำน/บุคคล ในกำรดำเนินกิจกำรกำรประพฤติตนให้เป็นที่ ประจักษ์ โดย กำรยกย่ องเชิดชูเกียรติผู้ที่ มีค วำมซื่ อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
จึงได้จัดให้มีกิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติ คุณแก่คณะกรรมกำรชุมชนที่อุทิศเวลำ แรงกำยแรงใจ ปฏิบัติหน้ำที่ครบวำระกำรด ำรง
ตำแหน่ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมกำรชุมชนที่อุทิศเวลำ แรงกำยแรงใจ ปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำรชุมชนมำด้วยดี
จนครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมกำรชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและกำลังใจ
4. เป้าหมาย
มอบประกำศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนที่อุทิศเวลำ แรงกำยแรงใจ ปฏิบัติหน้ำที่ จนครบวำระกำรดำรง
ตำแหน่ง จำนวน 7 ชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ตรวจสอบรำยชื่อของคณะกรรมกำรชุมชนที่ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง
6.2 จัดทำประกำศเกียรติคุณ
6.3 จัดพิธีมอบประกำศเกียรติคุณแก่คณะกรรมกำรชุมชนในกำรประชุมเวทีชำวบ้ำน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ

-๓๓9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิกำรสังคม
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- คณะกรรมกำรชุมชนที่ อุทิศเวลำ แรงกำยแรงใจ ปฏิบัติหน้ำที่ จนครบวำระ 4 ปี ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 100
10.2 ผลลัพธ์
- คณะกรรมกำรชุมชนผู้ได้รับกำรเชิดชูเกียรติมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีคณะกรรมกำรชุมชนต้นแบบที่ดี ด้ำนกำรบำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะในท้องถิ่น

๒.๔.๓
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรบริกำรสำธำรณะแบบมีส่วนร่วมตำมที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย นอกจำกนี้ยั งเป็นกำรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยำวชนและองค์ กรที่ให้กำร
สนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชำติ เพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีควำมมุ่ งมั่ น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนำในกำรส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทำงศิลปวัฒนธรรมของ
ชำติสืบไป กองกำรศึกษำ จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ เพื่อนำผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกระดับหมู่บ้ำนเข้ำรับใบ
ประกำศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสำนประเพณี วันสงกรำนต์ และวันผู้สูงอำยุในทุกปีงบประมำณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้
ประชำชนมีควำมมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่ำงต่อบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยำวชน ที่ให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติอย่ำงต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
3.2 เพื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำนของผู้ที่ได้รับรำงวัลให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่สำธำรณชนต่อไป
3.3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคล เด็กและเยำวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมกำรดำเนินงำนด้ำนศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่องและกว้ำงขวำงยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย
เด็ก เยำวชน และประชำชนในพื้นที่ตำบลบ้ำนจันทร์
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ อำเภอกัลยำณิวัฒนำ จังหวัดเชียงใหม่

-๓๔6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชำสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ
6.2 ประสำนกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และสมำชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิต
สำธำรณะ
6.3 จัดทำเอกสำรผู้ทำคุณประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชำดังนี้
- ด้ำนช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชำชน)
- ด้ำนถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นดีเด่น กำรจักสำน (ประชำชน)
- ด้ำนถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้ำน (ประชำชน)
- ด้ำนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกำรแสดงกลองยำว (เด็กและเยำวชน)
6.4 ดำเนินกำรจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ
6.5 สรุปผลกำรจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชำ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 256๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับกำรเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่ำงกับประชำชน
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๔.๔
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชดำรัสชี้แนะแนวทำงกำรดำเนิ นชีวิต
แก่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดนำนกว่ำ 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ และเมื่อภำยหลังได้ทรงเน้นํำแนวทำงกำร
ย้
แก้ไขเพื่ อให้ ร อดพ้น และสำมำรถดำรงอยู่ ได้ อย่ ำงมั่ นคงและยั่งยืน ภำยใต้ กระแสโลกำภิ วัฒ น์และควำมเปลี่ ยนแปลงต่ ำงๆ ซึ่ ง
กำรเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทำกำรผลิตเพื่อกำรบริโภคโดยอำศัยธรรมชำติตำมสภำพแวดล้อมมีกำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิด
คละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมำมีกำรพัฒนำเป็นกำรเกษตรเพื่อกำรบริโภค
และจำหน่ำย ทำให้ต้องใช้ทรัพยำกรจำกภำยนอกมำกขึ้น ต้นทุนกำรผลิต สูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทำงเศรษฐกิจของประเทศ ทำ
ให้ต้องหันกลับมำทำกำรเกษตรเพื่อกำรบริโภคและจำหน่ำยในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง กำรปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็น
อีกแนวทำงหนึ่ งที่ น่ำสนใจ เนื่ องจำกเป็นกำรเกษตรแบบพึ่ งพำตนเองเป็นกำรใช้พื้นที่ เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจำกกำรใช้

-๓๕สำรเคมีและสำรพิษตกค้ำง ทำให้สภำพแวดล้อมของบริเวณบ้ำนน่ำอยู่น่ำอำศัย และที่สำคัญสำมำรถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นกำร
ลดรำยจ่ ำยของครอบครั ว แทนที่ จ ะซื้อจำกตลำด และเหลื อจำกกำรบริโ ภคในครัว เรือนสำมำรถขำยเป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้ แ ก่
ครอบครัวอีกด้วย ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภำวะฝนทิ้งช่วงและปริมำณน้ํำฝนที่มีน้อยกว่ำปกติ จึงเกิดภำวะภัยแล้ง ทำให้เกษตรกรใน
พื้นที่ชลประทำนส่วนใหญ่ไม่สำมำรถทำนำปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่ มีพื้นที่ อยู่ใกล้กับคลองส่งํำ
น้ ประมำณ 500 ไร่ เกษตรกร
เหล่ำนี้จะอำศัยํำจำกชลประทำนในช่
น้
วงแรกของกำรปล่อยน้ํำจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทรำบถึงสถำนกำรณ์ภัยแล้งดี และ
ได้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรของรัฐบำลได้มีกำรลดพื้นที่ กำรทำนำปรังลงอย่ำงมำก โดยองค์กำรบริหำรส่ว นตำบลบ้ำนจันทร์ได้
ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยพืชที่ใช้ํำน้
น้ อยเพื่อปลูกทดแทน
กำรปลูกข้ำวนำปรัง อำทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ได้เห็นควำมสำคัญของกำร
ส่งเสริมกำรดำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจำกกำรดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลบ้ำนคัดเลือกประชำชนที่ ปฏิบัติตนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำมำรถลดกำรใช้
ทรัพยำกรน้ํำและต้นทุนในกำรใช้ จ่ำยลงได้ และสำมำรถนำผลิตผลที่ เหลือจำกกำรบริโภคไปเพิ่มรำบได้อีกทำงหนึ่ง โดยเฉพำะ
เกษตรกรในเขตชลประทำน ที่ มีกำรบริหำรจัดกำรน้ํำในพื้นที่เพำะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมำณน้ํำต้นทุนและสถำนกำรณ์
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่ำง ตลอดจนสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้เ พื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งให้มีรำยได้ จำก
กิจกรรมอื่นทดแทนอย่ำงยั่งยื จึงได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรั ชญำเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็น
วิทยำกรประจำศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ ศูนย์สำธิตเกษตรผสมผสำน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่ำงให้แก่เกษตรกรได้
น้อมนำแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำใช้ในกำรดำเนินชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่ำงและเป็นวิทยำกร ประจำศูนย์เรียนรู้
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ศูนย์สำธิตเกษตรผสมผสำน ถ่ำยทอดให้แก่เกษตรกร
4. สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ศูนย์สำธิตเศรษฐกิจพอเพียง
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์บริกำรฯ ประจำตำบลบ้ำนจันทร์
5.2 ดำเนินโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 256๒ - 2564
5.3 มอบใบประกำศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยำกรประจำศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ศูนย์
สำธิตเกษตรผสมผสำน
5.4 ประชำสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ศูนย์สำธิตเกษตรผสมผสำน
5.5 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
7. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมำณ

-๓๖8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจนทร์ อำเภอกัลยำณิวัฒนำ จังหวัดเชียงใหม่
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตัวชีว้ ัดที่ 1 ระดับควำมสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนองพระรำชดำริตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชีว้ ัดที่ 2 ระดับควำมสำเร็จกิจกรรมถ่ำยทอดให้ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริศูนย์
สำธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน โดยวัดจำกเป้ำหมำยเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้ำศึกษำ
โครงกำรฯ จำนวน 70 คน
10. ผลลัพธ์
10.1 เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระรำชดำริ ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจ และนำกลับไปดำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม
10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ ศูนย์สำธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตร
ผสมผสำน ดำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตำบลxxxได้
10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ ศูนย์สำธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตร
ผสมผสำน มีเกษตรกร
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒.๕.๑
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “กำรจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์”
2. หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1 บัญญัติว่ำกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรต้องใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้คำนึงถึงควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำนกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนกำรเปิดเผยข้อมูล กำรติดตำม ตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ ตำมควำมเหมำะสมของแต่
ละภำรกิจ ประกอบกับ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 12 กำหนด
ไว้ว่ำ เพื่ อประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมำตรกำรกำกับกำรปฏิบัติ
รำชกำร โดยวิธีกำรจัดทำควำมตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีกำรอื่นใด เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร
รวมทั้งมำตรำ 45 กำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจ ทั้งนี้ตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่กำหนด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ จึงได้จัดให้มีกำรจัดทำข้ อตกลงและติ ดตำมผล
กำรปฏิบัติรำชกำร โดยมีกำรลงนำมในข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์กับปลัดองค์กำร

-๓๗บริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ และหัวหน้ำสำนักปลัด/ผู้อำนวยกำรกอง และให้มีกำรลงนำมจัดทำข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนระดับสำนัก/กอง/ฝ่ำย เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.2 เพื่อให้หน่วยงำนระดับสำนัก/กอง/ฝ่ำย มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีกำร และรำยละเอียดกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมกรอบและแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับสำนัก/กอง/ฝ่ำย ตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ 2561 - 2564
3.4 เพื่อให้หน่วยงำนระดับสำนัก/กอง/ฝ่ำย สำมำรถจัดเตรียมเอกสำร และหลักฐำนของตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ ได้ทำข้อตกลงผลงำนกับผู้ใต้บังคับบั ญชำเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน โดยจัดทำ
ข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่ำย เพื่ อให้กำรดำเนินงำนตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวบรรลุเป้ำหมำย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตำมระดับผลงำน โดยได้มีกำรลงนำมบันทึก
ข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลกับปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลกับหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัด พร้อมคณะทำงำนได้ร่วมกันพิจำรณำและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรแต่ละมิติ ดังนี้
1) กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน
2) กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจ
3) กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจ
4) กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5) กำรอำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
6) กำรพัฒนำควำมรู้และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ ำยต่ ำงๆ และผู้ปฏิบัติงำนทรำบ และทำควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับตัวชี้วัด และกรอบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2548
1.2 ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดให้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงเหมำะสม เช่น
- ศึกษำข้อมูล และเอกสำรหลักฐำนต่ ำงๆ เช่น รำยงำนผล กำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรรอบ 6 เดือน 9
เดือน และ 12 เดือน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัด เป็นต้น

-๓๘- ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด โดยกำรประสำนงำ นกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้กำรดำเนินกำร
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด และกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรของหน่วยงำนในกำรกำกับดูแลและติดตำมผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำว
1.3 รับฟังควำมคิดเห็นของหน่วยงำนที่ รับผิดชอบตัวชี้วั ด เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยหรือตัวชี้วัดที่
กำหนด
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำย และเกณฑ์กำรให้คะแนน
1.5 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำรกรณีที่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ในเบื้องต้นไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด เพื่อหำแนวทำงแก้ไขให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
6. การคานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลกำรประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ
มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5
มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีมำก 4
มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดี 3
มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับพอใช้ 2
มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับปรับปรุง
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่ อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ

๓.๑.๑
1.ชื่อโครงการ : มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ มีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเสนอเรื่ องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสำมำรถยื่ นคำร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ ำงๆ
ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทำงโทรศัพท์ หรือแจ้งเบำะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย สำมำรถแก้ไขควำมเดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้แต่ งตั้งคณะทำงำนรับผิดชอบกำรรับเรื่ อง
ร้องเรียนประจำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำน
จันทร์ขึ้น เพื่อดำเนินกำรมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทำงเดียวกัน

-๓๙3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริตเป็นไปตำมขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีกำรมอบหมำยแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทำคู่มือดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6.3 จัดประชุมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนและดำเนินกำร
แก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ให้
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสียคู่ สัญญำ ประชำชนทั่ วไป หน่ วยงำนภำยนอกตลอดจนบุคลำกรภำย ในหน่ วยงำน สำมำรถเข้ำใจและใช้
ประโยชน์จำกกระบวนกำรและขั้นตอนดังกล่ำวได้ตรงกับควำมต้องกำร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้ำหน้ำที่ รับผิดชอบดำเนินกำรเกี่ ยวกับเรื่ องร้องเรียนดำเนินกำรจัดกำรเรื่ องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำน
จันทร์ตำมคู่มือดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับ
กฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง

-๔๐มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

๓.๑.๒
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ควำมรู้ตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมำภิบำลที่หน่วยงำนภำครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรที่
ดีและส่ งเสริมองค์กรให้มีศักยภำพและประสิทธิภำพ ซึ่ งรวมไ ปถึงควำมโปร่ งใสกำรทำงำนที่ จำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงำน
โดยเฉพำะหน่วยงำนภำครัฐ โดยหนึ่งในแนวทำงที่จะช่วยให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรทำงำนคือกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมที่
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 มำตรำ 58 บัญญัติเกี่ ยวกับสิทธิกำรรับรู้หรือรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรว่
ำ “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทรำบข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่ วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น” และตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักกำร
แ ละเหตุผลของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรว่ำในระบอบประชำธิปไตย กำรให้ประชำชนมีโอกำสกว้ำงขวำงในกำร
ได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่ อที่ประชำชนจะสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำง
กำรเมืองได้โดยถูกต้องมำกยิ่งขึ้น กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ให้ประชำชนรับรู้ อย่ำงถูกต้อง
รวดเร็วจำกกำรทำงำนที่ มีประสิทธิภำพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่ำงยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
บ้ำนจันทร์
ดังนั้น เพื่ อเสริมสร้ำงให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์มีควำมโปร่งใสในกำรทำงำนมำกยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม นำควำมโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลำกรของเทศบำลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส และเมื่อเกิดควำมเข้ำใจแล้วจะสำมำรถขยำยผลบอกต่อไปยังผู้
ใกล้ชิด สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงเทศบำลกับภำคประชำชนให้มีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรทำงำนและมี
ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้ำร่วมอบรม จำนวน 50 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สำรวจควำมต้องกำรอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร

-๔๑ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลควำมรู้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตำมและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ปีละ ๕000.- บำท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
-จำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม
-ร้อยละของผลกำรเรียนรู้เฉลี่ย
-ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณ
ราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้อง ถิ่ นต้องเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้

๓.๑.๓
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่สำคัญและหลำกหลำย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ
จะต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กร อำนำจหน้ำที่ แผนงำน โครงกำรและ
อื่นๆ ดังนั้น องค์กำรบริส่วนตำบลบ้ำนจันทร์จึงได้จัดทำมำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่สำคัญและหลำกหลำย” ขึ้น เพื่ อให้
ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่และเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำน
จันทร์ ได้ง่ำยและสะดวกมำกขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่สำคัญและเข้ำถึงง่ำย
3.2 เพื่อให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่หลำกหลำย
3.3 เพื่อให้ประชำชนหรือผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่ำงๆ เผยแพร่ต่อประชำชนในพื้นที่ และเข้ำถึงได้โดยสะดวกมำกกว่ำ 10 ประเภทขึ้นไป
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์

-๔๒6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรประเภทต่ำงๆ เผยแพร่ให้ประชำชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนำท้องถิ่น
- งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
- แผนกำรดำเนินงำน
- แผนอัตรำกำลัง
- แผนกำรจัดหำพัสดุ
- ประกำศสอบรำคำ/ประกวดรำคำ
- สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- ข้อมูลรำยรับและรำยจ่ำย
- งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
- รำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรท้องถิ่น
- รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี
- รำยงำนผลคะแนนกำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร
- ผลสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับกำรเผยแพร่

๓.๑.๔
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
และกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
กำรบริหำรงำนรำชกำรในปัจจุบัน ภำคประชำชนได้เข้ำมำมี ส่วนร่วมและมีบทบำทอย่ำงมำกในกำรบริหำรงำน
ของรำชกำรส่วนท้องถิ่ นในด้ำนต่ำงๆ กำรบริหำรงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่ นต้องสำมำรถตรวจสอบได้ ต้องมีควำมโปร่งใส ต้องให้
ประชำชนได้รับทรำบข้อมูล ข่ำวสำร ในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภำครัฐและภำคประชำชน

-๔๓3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในกำรปฏิบัติงำนให้ประชำชนได้รับรู้ เพื่ อประชำสัมพันธ์กำรปฏิบัติงำนของภำครัฐเพื่อ
ส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริตประพฤติมิชอบในภำครัฐเสริมสร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำยในกำรติดตำมและตรวจสอบกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐให้มีควำมเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในกำร
ป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบในภำครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชำชนภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงบประมำณ รำยกำรบัญชีรับจ่ำยเงินประจำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดหำพัสดุต่ำงๆ รวมถึงกำร
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรชำระภำษีท้องถิ่น และกำรรับเรื่องร้องเรียนทำงด้ำนกำรเงินกำรคลัง ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ และปิดประกำศข้อมูลดังกล่ำวที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่สำคัญของทำงรำชกำร ประชำชนมีโอกำสได้ตรวจสอบกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลทำให้ลดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน

๓.๑.๕
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ
จะต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กร อำนำจหน้ำที่ แผนงำน โครงกำรและ
อื่นๆ ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ จึงได้ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงำน

-๔๔ผ่ำนทำงช่องทำงที่หลำกหลำย เพื่อให้กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ หน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำ
กำรของหน่วยงำน เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสังคม (Social Media) หมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ
กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่ อให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่และเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ได้ง่ำยและสะดวกมำกขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนที่หลำกหลำย
3.2 เพื่อให้ประชำชนหรือผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนที่เข้ำถึงประชำชนได้ง่ำย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน จำนวนไม่น้อยกว่ำ 7 ช่องทำง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ได้แก่
- บอร์ดหน้ำสำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
- บอร์ดประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ ร้ำนค้ำชุมชนตำมชุมชน/หมู่บ้ำน
- ประกำศเสียงตำมสำย/วิทยุชุมชน/หอกระจำยข่ำว/รถกระจำยเสียง/หน่วยประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประจำและให้ประชำชน
สืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสำรเผยแพร่รำยงำนประจำปี
- ประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่ำนสื่อมวลชน/กำรจัดแถลงข่ำว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกำศผ่ำนเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- รำยกำรทำง Youtube ออนไลน์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน

-๔๕-

๓.๒.๑
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตำมที่ กระทรวงมหำดไทย โดยกรมส่ งเสริมกำรปกครองท้องถิ่ นมีนโยบำยในกำรบูรณำกำรกระบวนกำรทำงำน
ร่วมกันของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมสนับสนุ นให้ทุกหมู่บ้ำน/ชุมชน มีกระบวนกำรจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน
เพื่อพัฒนำคุณภำพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแผนชุมชนสู่กำรปฏิบัติซึ่งเป็นกลไก
สำคัญในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่นของประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ ได้ดำเนินกำร
จัดโครงกำรประชุมประชำคมแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมำณ 2560 เพื่อนำมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสี่ปีขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงกำรนำเข้ำบรรจุไว้ในร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล ในปีถัดไปงำนนโยบำยและแผน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ จึงได้จัดให้มีโครงกำรประชุมประชำคมแผนแม่บท
ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนที่เป็นมำตรฐำนสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดทำแผนชุมชนและวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมควำมคิดเห็นและกำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของผู้นำชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงำนโครงกำรของชุมชน นำมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสี่ปีของเทศบำล
3.4 เพื่อรับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน
3.5 เพื่อฝึกให้ประชำชนได้ร่วมกระบวนกำร ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหำ และส่งเสริมระบอบประชำธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนหมู่บ้ำน และจัดให้มีประชุมเวทีประชำคม จำนวน 7 หมู่บ้ำน ในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ้ำนจันทร์ สำหรับให้ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็นให้ได้มำซึ่งแผนงำนของชุมชน เพื่อนำมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสี่ปีของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงกำร
6.2 ประสำนชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน
6.3 ประสำนวิทยำกร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจ
6.5 ดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน, ตรวจสอบข้อมูล, ทำกำรบันทึกและประมวลผลข้อมูล

-๔๖6.6 จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชำคมตำมตำรำงที่กำหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจำรณำร่ำงแผนชุมชน
6.8 จัดทำแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชำกำรฯ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.9 ประเมินผล และรำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดเวทีประชุมประชำคมชุมชน และจัดให้มีกำรพิจำรณำร่ำงแผนหมู่บ้ำน จำนวน 7 หมู่บ้ำน ระหว่ำงเดือน
กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม ของทุกปี
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งำนนโยบำยและและแผน สำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐำนชุมชนที่ได้มำตรฐำนสำหรับใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำชุมชนและพัฒนำท้องถิ่น
2. ได้รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงำนโครงกำรของชุมชน เพื่อนำมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสี่ปีเทศบำล
4. ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหำของชุมชน
5. ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจตำมระบอบประชำธิ ปไตย
6. ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒.๒
1. ชื่อโครงการ : กำรดำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่เน้นกำรให้บริกำรประชำชน และมีเป้ำหมำยให้มีกำรบริกำรประชำชนในด้ำนต่ำงๆ ที่ อยู่
ในอำนำจหน้ำที่ ด้วยควำมรวดเร็ว มีประสิทธิ ภำพ และเกิดประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำรโดยตรง โดยถือว่ำประชำชนเป็น
ศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรอย่ำงสะดวกรวดเร็ว และลดภำระของประชำชนเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนบริกำร
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำน
จันทร์จึงมีกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์เพื่อไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำกประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนต่ำงๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่และจะได้แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้องหรือนำมำเป็นข้อมูลใน
กำรทำแผนงำนโครงกำรแก้ไขปัญหำต่อไป
3.2 เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่มำติดต่อรำชกำร ณ สำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
3.3 เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุลำกรของเทศบำลกับประชำชนในพื้นที่

-๔๗4. เป้าหมาย
ให้บริกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำกประชำชนในพื้นที่ ที่ ได้รับควำมเดือดร้อนรำคำญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยกำรปฏิบัติรำชกำรต้องสำมำรถให้บริกำรได้ อย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนด
สร้ำงควำมเชื่อมั่นไว้วำงใจ รวมถึงตอบสนองตำมควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำงกันได้อย่ำงเหมำะสมและมีกำรจัดเตรียมระบบกำรแก้ไขหรือบรรเทำปัญหำและผลกระทบใดๆ
ที่อำจจะเกิดขึ้นตำมมำได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่องทำงในกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหำตำมควำมจำเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้ร้องทรำบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริกำรในวัน เวลำรำชกำรวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่ องทำงร้องทุกข์/ร้องเรียน
ดังนี้
6.1 สำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6.2 ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 053-484021 ทำงโทรสำรหมำยเลข 053 -484021
6.3 ทำงเว็บไซต์
6.4 ทำงไปรษณีย์
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสั ปดำห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่ำประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรสอดส่อง
ดูแลสังคมและกำรอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
บ้ำนจันทร์
9.2 สำมำรถดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมเรื่องที่ประชำชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลกำรดำเนินกำรให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน 15 วัน

-๔๘3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก

๓.๒.๓
1. ชื่อโครงการ : โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่ เน้นกำรให้บริกำรประชำชน และมีเป้ำหมำยให้มีกำร
บริกำรประชำชนในด้ำนต่ำงๆ ที่ อยู่ในอำนำจหน้ำที่ ด้วยควำมรวดเร็ว มีประสิทธิ ภำพ และเกิดประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
โดยตรง โดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรอย่ำงสะดวกรวดเร็วและลดภำระของประชำชนเป็นสำคัญ ดังนั้น
เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนบริกำรประชำชนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและเป็นกำรให้บริกำรในเชิงรุก จึงได้จัดทำโครงกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเคลื่อนที่ เพื่อสำรวจควำมต้องกำรของประชำชนตำมครัวเรือนว่ำต้องกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดำเนินกำรให้บริกำร
ในด้ำนใดบ้ำง และให้บริกำรงำนด้ำนต่ำงๆ ซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่ อำจดำเนินกำรด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้น
ให้บริกำรฟรีแก่ประชำชน หรือหำกจำเป็นต้องคิดว่ำบริกำรก็ให้คิดในอัตรำถูกที่สุด เพื่อให้ประชำชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับกำร
ประชุมเวทีประชำคมทำแผนพัฒนำชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนโดยไม่ต้องเดินทำงมำรับบริกำร ณ สำนักงำนเทศบำล ซึ่งอำจเสียค่ำใช้จ่ำยหรือ
เสียเวลำเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่และจะได้แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้องหรือนำมำเป็น
ข้อมูลในกำรทำแผนงำน โครงกำรแก้ไขปัญหำต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลกับประชำชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
นำบริกำรในหน้ำที่ของทุกส่วนงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ออกไปให้บริกำรแก่ประชำชนหมุนเวียนชุมชน
ต่ำงๆ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทั้งหมด ร่วมกับกำรประชุมเวทีประชำคมทำแผนพัฒนำชุมชน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
กำหนดให้ออกเทศบำลเคลื่อนที่ ร่วมกับกำรประชุมเวทีประชำคมทำแผนพัฒนำชุมชน ในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ้ำนจันทร์ โดยแบ่งเป็นแต่ละหมู่บ้ำน/ชุมชน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทำร่ำงโครงกำรเสนอคณะผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ
2. จัดหำงบประมำณเพื่อสนับสนุนโครงกำรให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย
3. ประสำนงำนกับทุกกองทุกฝ่ำย เพื่ อคัดเลือกกิจกรรมและงำนในหน้ำที่ที่ จะนำไปให้บริกำรแก่ประชำชนในเขตองค์กำร
บรหำรส่วนตำบลทั้งหมด
4. กำหนดสถำนที่ วัน เวลำ ในกำรออกให้บริกำรเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิกำรสังคม/งำนนโยบำยและแผนในกำร
ประชำคมทำแผนพัฒนำชุมชน)
5. ประสำนงำนกับทุกส่วนงำน

-๔๙6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทำร่ำงโครงกำรเสนอคณะผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ
2. จัดหำงบประมำณเพื่อสนับสนุนโครงกำรให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย
3. ประสำนงำนกับทุกกองทุกฝ่ำย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงำนในหน้ำที่ที่จะนำไปให้บริกำรแก่ประชำชน
ทั้ง 7 หมู่บ้ำน/ชุมชน
4. กำหนดสถำนที่ วัน เวลำ ในกำรออกให้บริกำรเคลื่อนที่
5. ประสำนงำนกับทุกส่วนกำรงำน
6. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบล่วงหน้ำทำงเสียงตำมสำย และรถประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่
7. นำกิจกรรมงำนในหน้ำที่ออกบริกำรประชำชน
8. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
กำหนดออกให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเคลื่อนที่ร่วมกับกำรประชุมเวทีประชำคมทำแผนพัฒนำชุมชน ในเดือนมีนำคม
ของทุกปี
8. งบประมาณดาเนินการ
ปีละ 5,000.- บำท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจำนวนประชำชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ซึ่งได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้รับบริกำรที่สะดวก
รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทรำบนโยบำยต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลอย่ำงทั่วถึง
10.2 ประชำชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีโอกำสได้แสดงควำมคิดเห็นโดยมีเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลร่วมรับฟังทั้งในเรื่องกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล และควำมต้องกำรด้ำนสำธำรณูปโภคของ
ประชำชน
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผล
การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

๓.๓.๑
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2548 หมวด 1
องค์กรจัดทำแผนพัฒนำ ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มี องค์กรและโครงสร้ำงขององค์กรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมกำร ดังนั้น เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีองค์กรในกำรจัดทำแผนพัฒนำตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กร

-๕๐ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ โดยงำนนโยบำยและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุน
กำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรของเทศบำลและตัวแทนประชำชนจำกทุกภำคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงควำมคิดเห็นใน
กำรจัดทำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและแผนพัฒนำสี่ ปีองค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักกำรพัฒนำที่ ประชำคมองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลกำหนดด้วยควำม
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ จำนวน 9 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชำคมองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 2 ปี
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทำ
แผนพัฒนำ ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กำหนด
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์กำรบรหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์มีคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำน
จันทร์เพื่อเป็นองค์กรในกำรยกร่ำงหรือจัดทำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์และร่ำงแผนพัฒนำสี่
ปีองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนำในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ตำมควำมต้องกำรของ
ประชำคมและชุมชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ ด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ควำมสำคัญในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต

๓.๓.๒
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมตำบล ประจำปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรกระจำยอำนำจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมำยที่ค่อนข้ำงใหม่และมี
จำนวนหลำยฉบับด้วยกัน ทำให้ประชำชนยังไม่อำจได้รับทรำบถึงควำมสำคัญของกำรกระจำยอำนำจและกำรมีส่วนร่วมของ

-๕๑ประชำชนต่อกำรกระจำยอำนำจ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์จึงได้จัดทำโครงกำร อบต.สัญจร ประชุมประชำคมหมู่บ้ำน
และประชำคมตำบลประจำปี 2561 ขึ้น เพื่ อให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกระจำยอำนำจ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่
ควำมรู้ให้กับประชำชนถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น และรำยงำนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 อีกทำงหนึ่งด้วย
4. เป้าหมาย
ผู้นำองค์กรประชำชน เช่ น กำนัน ผู้ใหญ่ บ้ำน ผู้ช่ วยผู้ ใหญ่ บ้ำน สำรวัตรกำนัน ผู้นำชุมชนแพทย์ประจำตำบล
อำสำสมัครสำธำรณสุข สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ตลอดจนประชำชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่ำ 200
คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ติดต่อ ประสำนงำนกับเจ้ำของสถำนที่
5.2 แต่งตั้งคณะทำงำน
5.3 วำงแผนกำหนด วัน เวลำ สถำนที่ กำรฝึกอบรม พร้อมกำหนดตำรำงกำรประชำคม
5.4 เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
5.5 ดำเนินโครงกำรตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมำณ 256๒ – 2564)
7. งบประมาณ
ปีละ 10,000.- บำท รวม 30,000.- บำท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้ำร่วมประชุมประชำคมสำมำรถเข้ำใจกำรบริหำรงำนแบบกำรมีส่วนร่วม ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกระจำย
อำนำจและเป็นกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีระหว่ำงประชำชนและหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น

๓.๓.๓
1. ชื่อโครงการ : กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรพัฒนำและสร้ำงกำรเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับกำรมี ส่วนร่วมของประชำชน ในกำรพัฒนำท้องถิ่ นเป็นสำคัญ
จึงควรให้คณะกรรมกำรชุมชนซึ่งถือว่ำเป็นประชำชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้ำงแผนชุมชนขึ้นมำด้วยตนเอง ดังควำมหมำยของแผน
แม่บทชมชุนที่ว่ำ “แผนชุมชนเป็นกำรทำงำนเพื่อต้องกำรให้ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรเอง กำหนดทิศทำงของตนเอง” กำรสร้ำง

-๕๒ภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจำกภำยนอกเข้ำไปทำให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตำมกระแสเงิน ทำให้ชุมชนได้รับ
กำรเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสำมำรถค้นหำทรัพยำกรและศักยภำพของตนเอง ตลอดจนกำรทำโครงกำรแก้ไขปัญหำในอนำคตได้
และกำรประสำนกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือเป็นพลังสำคัญในกำรแก้ไขปัญหำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหำที่จะเกิดขึ้นในอนำคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกำสและข้อจำกัดของชุมชนในกำรพัฒนำ
อย่ำงมีเป้ำหมำยมีช่องทำงในกำรแก้ไขปัญหำของชุมชนได้อย่ำงเหมำะสมและครอบคลุมสำมำรถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของชุมชนได้คิดเป็นและกล้ำที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมผู้บริหำร กำนันผู้ใหญ่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน
5.2 ประชำสัมพันธ์โครงกำรพร้อมให้ควำมรู้แก่ประชำชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจำยข่ำวและเสียงตำมสำยในหมู่บ้ำน
5.3 ดำเนินกำรจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้ำนตำมกำหนดกำร
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมำณ 256๒ – 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมำณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสำมำรถวำงแผนจัดกำรกับทรัพยำกรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่ มีอยู่ได้อย่ำงเหมำะสม
สอดคล้ องกับ สภำพชุมชนคนในชุมชนได้รั บผลประโยชน์ร่ว มกั นอย่ำงทั่ว ถึงและเท่ำเทียมควำมร่ว มมือกันของคนในชุมชนจะ
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออำทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝั งทัศนคติ ค่ำนิยมที่ดีให้กับลูกหลำนสำมำรถหำแนวร่วมในกำรทำงำนเพื่อ
พัฒนำชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
3.3.2 ดำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ

-๕๓-

๓.๓.๔
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ ได้ดำเนินกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีในด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมำณ และส่งเสริมให้ ภำคประชำชน (ประชำคม) ให้มีส่วนร่วมอย่ำงแข็ง
ขันกับมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภำคประชำชน (โดยวิธีผ่ำนกำรประชำคม) ในกำรมีส่วนร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
อย่ำงแข็งขันสำหรับกำรทำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ได้มีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภำคประชำชน
และส่งเสริมกลไกภำคประชำชน (โดยวิธีผ่ำนกำรประชำคม) ให้มีส่วนร่ วมอย่ ำงแข็งขัน กับมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริต ใน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนั่นคือได้ทำหน้ำที่อย่ำงถูกต้อง
4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชำคมหมู่บ้ำนทั้ง 7 หมู่บ้ำน
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภำคประชำชน (โดยผ่ำนกำรประชำคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์อย่ำงแข็งขัน
สำหรับกำรทำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ได้มีกฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภำคประชำสังคม (ตัวแทน
ประชำคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ในหลำยๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชำคมมีส่วนร่วม เป็น
กรรมกำรตำมระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรพัสดุ เช่น เป็นกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำเป็นกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำเป็น
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ฯลฯ
5.2 มีกำรฝึกอบรมตัวแทนประชำคมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องระเบียบฯว่ำด้วยกำรพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทำควำมเข้ำใจ
ระเบียบต่ำงๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ดำเนินกำรทุกปีงบประมำณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดและส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนและตรวจสอบกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
9.2 ภำคประชำชนทรำบและตระหนักถึงสิทธิ หน้ำที่และบทบำทในกำรมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนท้องถิ่นของตนเอง
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

-๕๔-

๓.๓.๕
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้ว ยกรมส่ งเสริ มกำรปกครองท้องถิ่ นกำหนดให้ เทศบำลในฐำนะองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นต้องดำเนินกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ซึ่งเป็นกระบวนกำรวัดผลกำรบริหำรและปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลว่ำสัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำย
หรือไม่ ตลอดจนเป็น กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล เพื่อนำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำใช้ในกำร
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำยหรือยุติกำรดำเนินภำรกิจต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ต่อไป ดังนั้น อำศัยอำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ 9(3) และมำตรำ 45 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ จึงได้จัดทำโครงกำรกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ มีกำรขับเคลื่อน
อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และกำร
อำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เพื่ อประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำร โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
บ้ำนจันทร์และเป็นกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตในกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
3.3 เพื่อดำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทำงำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
บ้ำนจันทร์
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทำโครงกำรและขออนุมัติโครงกำร
6.3 จัดทำประกำศประชำสัมพันธ์กำรดำเนินโครงกำร
6.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
ให้คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรดังนี้
1) ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่
ดี

-๕๕2) ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลปีละ 1 ครั้งเป็นอย่ำงน้อยแล้วเสนอผลกำรประเมิน
ให้ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ทรำบ เพื่อนำผลที่ ได้จำกกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ
ขยำยหรือยุติ กำรดำเนินภำรกิจต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิ บัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำน
จันทร์ สำหรับผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี
4) ดำเนินกำรเรื่องอื่นๆ ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์มอบหมำย
6.5 ประชุมคณะกรรมกำร/คณะทำงำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
6.6 กำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
6.7 กำรดำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรดำเนินงำน
6.8 จัดทำแบบสอบถำมวัดควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
พร้อมตัวชี้วัด
6.9 กำรติดตำมและประเมินผล
6.10 กำรจัดทำสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรฯ แล้วรำยงำนให้ผู้บริหำรพิจำรณำทรำบปรับปรุงดำเนินกำร
แก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ

๓.๓.๖
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตำมแนวทำงและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งสอดคล้องกับหมวด 5
และหมวด 7 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1. กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ
2. กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ
3. กำรปรับปรุงภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

-๕๖ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลxxxให้เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
เสริมสร้ำงบทบำทของประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วมกับประชำชน/ตำบล/ชุมชน/หมู่บ้ำน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงและ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ซึ่ งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ให้เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้ำง
บทบำทของประชำชน
2. เพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและแสดงควำมคิดเห็นในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ้ำนจันทร์
4. เป้าหมาย
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงำนส่วนตำบล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการโครงการ
6.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
6.2 ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในองค์กำรบริหำรส่ วนตำบลxxxตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี
6.3 รำยงำนผลกำรพิจำรณำให้ผู้บริหำรทรำบ ตำมหลักเกณฑ์ฯ กำหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมำณ 256๒ – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมำร่วมในกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลxxx
หรือโครงกำรที่มีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชนทำให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลxxxมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล

-๕๗-

๔.๑.๑
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี ประจำปีงบประมำณ 256๒ – ๒๕๖๔
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
กำรตรวจสอบภำยในเป็นปัจจัยสำคัญที่ จะช่ วยให้กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำน
จันทร์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนผิดพลำดและลดควำม
เสียหำยที่ อำจเกิดขึ้น ซึ่งกำรตรวจสอบภำยในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ ซึ่งจะต้องมีกำร
กระทำอย่ำงเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตำมระเบียบ และกฎหมำยที่กำหนด โดยผู้บริหำรสำมำรถนำแผนกำรตรวจสอบภำยในมำใช้
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร เพื่อให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำนอีกทั้งยังเป็นแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นแนวทำงกำรตรวจสอบภำยในที่ ชัดเจน ดังนั้น กำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงมีมำตรฐำนประกอบกับมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้ กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์เป็นไปอย่ำง
ถูกต้องและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบ คตง. ว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ ทำงด้ำนกำรบัญชี และด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่ อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจว่ำเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบำยที่กำหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหำระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจว่ำเพียงพอ และเหมำะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันกำรใช้และระวังทรัพย์สินต่ำงๆ ของส่วนรำชกำรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงำนเทศบำลทุกหน่วยงำน พนักงำนครู และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนรำชกำรทุกหน่วยงำน โรงเรียนในสังกัดเทศบำล และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
6.2 ตรวจสอบควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ ด้วยเทคนิค และวิธีกำรตรวจสอบที่ ยอมรับ
โดยทั่ วไป ปริมำณมำกน้อยตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในและ
ควำมสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินกำรพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งกำรบริหำรงำน
ด้ำนอื่ นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนตรวจสอบระบบกำรดูแลรักษำ และควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน และกำรใช้ทรัพยำกรทุกประเภท ว่ำเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และประหยัด

-๕๘6.4 สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทำงรำชกำรกำหนด เพื่อให้
มั่นใจได้ว่ำสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ตรงตำมวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบำย
6.5 รำยงำนผลกำรตรวจสอบและติดตำมประเมินผล
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลำกรมีควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนมำกขึ้น
10.2 ควำมเสี่ยงในกำรเบิกจ่ำยเงินลดน้อยลง
10.3 กำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก/กอง/หน่วยงำน ที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำ ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภำษีโรงเรือนและที่ดินค้ำงชำระลดน้อยลง
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล

๔.๑.๒
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตำมระเบี ย บคณะกรรมกำรตรวจเงิ นแผ่ น ดิน ว่ ำด้ ว ยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุม ภำยใน พ.ศ. 2544
กำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ในฐำนะหน่วยรับตรวจจัดวำงระบบควบคุมภำยในโดยใช้มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
เป็นแนวทำงหรือเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรดำเนินกิจกรรม หรือโครงกำรต่ำงๆ ของหน่วยรับตรวจ และ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในต่ อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่ำงน้อยปีละหนึ่ งครั้ ง ภำยในเก้ำสิบวัน
นับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อสร้ำงควำมมั่ นใจอย่ ำงสมเหตุสมผลว่ ำกำรดำเนินงำนของหน่ วยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิ ภำพของกำรดำเนินงำนและกำรใช้ทรัพยำกร ซึ่งรวมถึงกำร
ดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำยกำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลือง หรือกำรทุจริตในหน่วยรับตรวจ
ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐ มนตรี กำร
ดำเนินกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน เพื่อนำควำมเสี่ยงที่มีหรือคำดว่ำจะมีและจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลเพื่ อป้องกันหรือลดควำมเสียหำย ควำมผิดพลำดที่ อำจเกิดขึ้น และให้สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ภำยใน จึงได้กำหนดมำตรกำรกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน

-๕๙3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนกำรปรับปรุงหรือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปดำเนินกำรเพื่อ
ควบคุมลดควำมเสี่ยง ในกำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลือง หรือกำรทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจ
3.2 เพื่ อให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงหรือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ ยงระบบควบคุม
ภำยในของส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบ และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลภำยในเวลำที่กำหนด
3.3 เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกกำรควบคุมภำยในให้เกิดประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
5. พื้นที่ดาเนินการ
สำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประธำนคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ (ระดับองค์กร) จัดส่ง
รำยงำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนรำชกำรไปดำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนที่
รับผิดชอบและมีกำรติดตำมผลระหว่ำงปี
6.2 หัวหน้ำส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์นำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปอ.3) ไป
ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยในเวลำที่กำหนด และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของส่วนรำชกำร (ระดับส่วนย่อย)
6.3 หัวหน้ำส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์รำยงำนผลกำรดำเนินกำรแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหำอุปสรรคต่อประธำนคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
บ้ำนจันทร์
6.4 คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ประชุมพิจำรณำและ
ประเมินผลกำรควบคุมและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของแต่ละส่วนรำชกำรว่ำมีควำมเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดำเนินกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง ต่อไป
6.5 รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้กำกับดูแลอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิกำรและงำนนโยบำยและแผน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์

-๖๐10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบมีกำรนำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในไปดำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
10.2 มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
10.3 มีกำรรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแลภำยใน
เวลำที่กำหนด
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้

๔.๒.๑
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลังเป็นกำรทำงำนที่ต้องอำศัยระเบียบกฎหมำย หนังสือสั่งกำร ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี
วิธีกำรทำงำนต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบกำรบริกำรที่รวดเร็วถูกต้อง ประชำชนหรือผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจสร้ำง
ควำมสะดวกให้แก่ประชำชนมำกที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมำย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลำดบริกำรด้วยควำมเสมอภำคกัน
ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังเกิดควำมโปร่งใสไม่เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน
มีกำรทำงำนมีกระบวนกำรที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รำยงำนกำรเงินจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกไม่พบข้อบกพร่อง
มีกระบวนกำรทำงกำรคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชำชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้
3.2 กำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถซักถำมและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในกำรบริหำรจัดกำรต้องทำอย่ำงเปิดเผยสำมำรถตรวจสอบได้ จึงต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขกำรทำงำนขององค์กร
ให้มีควำมโปร่งใส สำมำรถเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชำชนในเขตเทศบำลตำบลบ้ำนจันทร์
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบรหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ อำเภอกัลยำณิวัฒนำ จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
จัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบอื่นๆ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน
กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2547 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่ อให้
ประชำชนทรำบ ณ สำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนจันทร์ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทำรำยงำนแสดงผลกำรดำเนินงำน
ตำมที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น และประกำศสำเนำรำยงำนดังกล่ำวโดยเปิด เผย
เพื่อให้ประชำชนทรำบทุกสิ้นปีงบประมำณ

-๖๑7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีงบประมำณ 256๒ – 256๔ และดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีกำรพัฒนำกำรบริหำรด้ำนกำรเงินกำรคลังและงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ
10.2 มีกำรเบิกจ่ำยถูกต้อง รวดเร็ว เกิดควำมประหยัด
10.3 มีกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่หรือผู้รับบริกำร

๔.๒.๒
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรรับ กำรจ่ำย และกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรเบิกจ่ำยเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้ำหน้ำที่จะต้องปฏิบัติตำมอำนำจหน้ำที่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยหรือหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝำกเป็นรำยรับ จัดทำใบฎีกำเพื่ อเป็นรำยจ่ำย เบิกเงินออกจำกคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีกำรดำเนินงำน
ให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยทั้งกำรเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร จะต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนกำรขั้นตอนที่ถูกต้อง มีควำมสุจริต ส่งผลให้กำรดำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพ
กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ กำรรับ จ่ำยเงินและกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด
ควำมโปร่งใส ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ และรับทรำบถึงรำยรับ-รำยจ่ำย ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรรับ จ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลxxx เกิดควำมโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
5. วิธีการดาเนินการ
- มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณ
- มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณโดยมีปะชำชนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำร
- เปิดโอกำสให้ประชำชนสอบถำมข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรรับจ่ำยเงิน
- สรุปผลกำรรับ จ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ ให้ประชำชนทรำบทำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น ทำงเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร และเสียงตำมสำย หอกระจำยข่ำว เมื่อสิ้นปีงบประมำณ

-๖๒6. ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งำนกำรเงินและบัญชี กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
9. ตัวชี้วัด
มีกำรดำเนินงำนตำมวิธีกำรดำเนินงำนครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์
ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทรำบข้อมูลกำรรับ จ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ทำให้เกิดควำม
โปร่งใส ในกำรรับจ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ

๔.๒.๓
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์เห็นถึงประโยชน์จำกแนวคิดกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมตำมเจตนำรมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศำสตร์กำรพั ฒนำระบบรำชกำรไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์จึงได้ดำเนินกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยกำรกำหนดให้มีกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน เพื่ อให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยผ่ำนช่องทำงหรือกลไกในกำรร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำร
ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุกขั้นตอน ซึ่ งหมำยควำมรวมถึงประชำชนสำมำรถมีโอกำสในกำร
ได้รับข้อมูลข่ำวสำรและแสดงควำมคิดเห็น ได้เรียนรู้กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมหรือกำรบริหำรรำชกำรในระบบเปิดจำก
กำรปฏิบัติจริง ส่วนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมำรถพัฒนำระดับกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกับภำครัฐ
มำกขึ้น เพื่อกระตุ้นกำรปรับเปลี่ ยนสู่กำรบริหำรรำชกำรที่ เปิดเผย โปร่งใส เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และพัฒนำระบบ
รำชกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและเพื่อประโยชน์ของประชำชนเป็นสำคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อสนับสนุนให้ตัวแทนภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ้ำนจันทร์
3.2 เพื่ อป้องกันกำรทุจริตในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ให้เกิดกำรพัฒนำได้
อย่ำงคุ้มค่ำ

-๖๓4. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจำกกำรประชุมประชำคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ได้แก่ กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
6.2 จัดทำคำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่ งตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ มเติม พ.ศ. 2553มิได้กำหนดให้มีกำรแต่ งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้ำร่ วมเป็น
กรรมกำร แต่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ให้ควำมสำคัญในกำรมีตัวแทนชุมชนเข้ำร่วมตรวจสอบเพื่อให้กำรดำเนินงำน
เป็นไปอย่ำงซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหำกเกิดควำมเสียหำย
6.3 จัดประชุมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำร เมื่อมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกครั้ง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่และตัวแทน
ชุมชนมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ และทรำบกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและตรวจกำรจ้ำงอย่ำงละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งำนพัสดุ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ผลลัพธ์
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ มีควำมโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชำชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิด
ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน

๔.๒.๔
1. ชื่อโครงการ : โครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรตรวจรับพัสดุ กำรตรวจกำรจ้ำงและกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง เป็ นกระบวนกำรที่มีควำมสำคัญที่จะบริหำรสัญญำ
ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป็นไปตำมเงื่ อนไขที่ กำหนด ในสัญญำอย่ ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่ งผู้ที่ ได้รับแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่
กรรมกำรตรวจรับ กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำน จะต้ องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในอำนำจหน้ำที่ตำมข้อบังคับ อ.อ.ป.
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้ำใจ
เงื่ อนไขข้อกำหนดที่ ระบุไว้ในสัญญำเป็นอย่ำงดี เพรำะหำกไม่เข้ำใจหรือเข้ำใจคลำดเคลื่ อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบตำมอำนำจหน้ำที่ที่ตนเองได้รับกำรแต่งตั้งให้ทำหน้ำที่แล้ว อำจทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคล
อื่น นอกจำกนี้อำจจะต้องรับผิดชอบทำงแพ่ง อำญำ วินัย หรืออำจถูกฟ้องร้องต่อศำลปกครองได้

-๖๔องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์เห็นถึงควำมสำคัญของกำรตรวจรับพัสดุและกำรตรวจกำรจ้ำง ประกอบกับได้มีกำรเชิญ
ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจรับงำนจ้ำง เพื่อควำมโปร่งใส จึงได้จัดโครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง เพื่อให้ผู้
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้ำที่กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรม กำรตรวจกำรจ้ำง ทำหน้ำที่ ตรวจงำนจ้ำงอย่ำงถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. เป้าหมาย
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงกำรให้ผู้บริหำรอนุมัติ
6.2 จัดอบรมให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
6.3 ทำหนังสือเชิญคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงให้เข้ำร่วมอบรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งำนพัสดุ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ผลลัพธ์
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทำหน้ำที่ตรวจงำนจ้ำงอย่ำงถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้

๔.๓.๑
1. ชื่อโครงการ : โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ คำสั่ ง เงื่ อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นได้รับกำรเลือกตั้ งมำจำกประชำชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ กำรดำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด ปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำไม่ได้เกิดจำกเรื่ องขำดควำมรอบคอบ ควำมชำนำญ ประสบกำรณ์

-๖๕หรือขำดควำมรู้ กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่มักมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
เสนอเท่ำนั้น หำกแต่เกิดจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือกำรตีควำมข้อกฎหมำย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่ำง
ผิดๆ ส่งผลให้สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น โดยเฉพำะผู้บริหำรท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมำย ก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนหรือกำรพัฒนำท้องถิ่นขำดประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่ำช้ำ เพรำะไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
อย่ำงแท้จริง จำกปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น จึงจำเป็นที่สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจระเบียบ
กฎหมำย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิ ด
ประสิทธิภำพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น รวมทั้งสมำชิกสภำท้องถิ่ นและผู้บริหำรท้องถิ่ นไม่ต้องเสี่ยงกับกำร
กระทำผิดกฎหมำยหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ เพิ่มพูนควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่ น พ.ศ. 2547 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับกำรยื่
นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมิให้ดำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ 100 แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรื่องกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ
103 แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต งำนนิติกำร สำนักปลัดเทศบำล จึงได้จัดทำ
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ เพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่ อให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชีแสดง
รำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
3.3 เพื่ อให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมิให้ดำเนินกิจกำรที่เป็นกำร
ขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ 100 แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
3.4 เพื่อให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรปฏิบัติสำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เรื่องกำรทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ 103 แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ จำนวน 4 คน และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ จำนวน 14 คน
รวม 18 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์

-๖๖6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทำโครงกำร/แผนงำน
6.2 ประชำสัมพันธ์โครงกำร วัน เวลำ และสถำนที่ให้แก่ผู้บริหำร และสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำรับกำรอบรม
6.3 อบรมให้ควำมรู้โดยวิทยำกร พร้อมแจกเอกสำรประกอบกำรอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลกำรดำเนินกำร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนมกรำคม – กันยำยน พ.ศ. 256๒-๒๕๖๔
8. งบประมำณดำเนินกำร
10,000.- บำท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สำนักปลัดเทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ได้เพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจเกี่ ยวกับกำรยื่นบัญชีแสดง
รำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
10.3 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมิให้ดำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ 100 แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
10.4 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติสำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรื่องกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ 103 แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

๔.๓.๒
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีบทบำทควำมสำคัญยิ่ งต่อกำรพัฒนำทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่ำวกำรพัฒนำศักยภำพทักษะและควำมรู้ของสมำชิกสภำท้ องถิ่นให้มีควำมพร้อมที่จะรับภำรกิจและกำรจัดบริกำรให้แก่
ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่ำงยิ่ง ประกอบกับกำรให้กำรศึกษำอบรมเป็นสิ่งสำคัญประกำรหนึ่งที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำน
จันทร์ได้ดำเนินกำร เพื่ อให้สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ รวมถึงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนำตนเองและสำมำรถ
นำควำมรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล

-๖๗ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์จึงได้มีกำรจัดส่งสมำชิกสภำท้องถิ่นให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนอยู่
เสมอ เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถนำมำพัฒนำองค์กร พัฒนำท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีควำม
เจริญก้ำวหน้ำ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อสร้ำงกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรทำงำนให้กั บสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมเข้ำใจในกำรทำงำนตำม
บทบำทและอำนำจหน้ำที่
3.2 เพื่อให้สมำชิกสภำท้องถิ่นได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมำชิกสภำท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภำพในกำรพัฒนำท้องถิ่นได้อย่ำงถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ จำนวน 18 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทั้งในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ และหน่วยงำนที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝ่ ำยบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบหลักสูตรกำรฝึกอบรมทั้งภำยในองค์กำรบริหำรส่ วนตำบลและหน่ วยงำน
ภำยนอก เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดส่งสมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำรับกำรอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนำแล้วแต่กรณี
6.2 เมื่ อพิจำรณำควำมเหมำะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วดำเนินกำรเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่ อส่ งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นเข้ำรับกำรฝึกอบรม หรือเข้ำร่วมประชุม หรือดำเนินกำรจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงำนที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมำชิกสภำท้องถิ่ นผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรฝึกอบรมเสนอประธำนสภำ โดยผ่ำน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6.4 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลดำเนินกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมของสมำชิกสภำท้องถิ่น และรำยงำนเสนอนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ ทรำบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ปีละ ๑0,000.- รวม ๓0,000.- บำท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ผลลัพธ์
10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำงำนตำมบทบำทและอำนำจหน้ำที่
10.2 สมำชิกสภำท้องถิ่นได้รับกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรทำงำนใหม่ๆ
10.3 กำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย

-๖๘11. ตัวชี้วัด
จำนวนสมำชิกสภำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ จำนวน 18 รำย ได้รับกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

๔.๓.๓
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่ นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร เป็นกลไกสำคัญที่ ใช้
สำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่ งอำนำจในกำรบริหำรปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรดำเนินงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำร
ดำเนินงำนต่ ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นให้เป็นไปโดยควำมเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่ อกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
ร่วมกัน นอกจำกจะทำให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีบรรยำกำศกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ ยังสร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือให้กับองค์กร สำมำรถนำไปสู่ควำมโปร่งใสในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและลดกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำน
จันทร์จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่ งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่ นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรขึ้น เพื่อกำหนด
บทบำทของสมำชิกสภำท้องถิ่นในกำรเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมำชิกสภำร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำรดำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเพื่ อให้กำรปฏิบัติงำนโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นกำรช่วยลดปัญหำกำรทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร
3.2 เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได้
3.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำท หน้ำที่ของตนเองมำกขึ้น
4. เป้าหมาย
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์ จำนวน 14 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมำชิกสภำท้องถิ่นใช้สำหรับกำรประชุม
6.2 แต่งตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรต่ำงๆ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำร
ต่ำงๆ กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติประจำปี กำรตรวจรำยงำนกำรประชุมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ฯลฯ
6.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นตั้งกระทู้ถำมกำรบริหำรงำนในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564)

-๖๙8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งำนกิจกำรสภำ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ผลลัพธ์
10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร
10.2 กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้

๔.๔.๑
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหำกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงำนภำครัฐได้ส่งผลเสียหำยกับประเทศชำติอย่ำงมำก จำเป็นที่ทุกภำคส่วนใน
สังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดกำรปัญหำ โดยกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนต่ำงๆ ให้เกิดกำรเฝ้ำ
ระวัง ป้องปรำมกำรทุจริต ในรูปแบบกำรกระตุ้นให้ทุกภำคส่ วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วม
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชำชนในตำบลบ้ำนจันทร์
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์
6.2 ปิดประกำศประชำสัมพันธ์
6.3 จัดเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทำงโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำร
6.6 ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับกำรร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ – 2564)

-๗๐8. งบประมาณดาเนินการ
ปีละ 2,000.- บำท รวม ๖,000.- บำท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนจันทร์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต
10.2 นำเรื่องที่ได้รับกำรร้องเรียนไปดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข

ภาคผนวก

