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ส่วนที่ 1
บทนา

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การทุจ ริต ในระดับท้ องถิ่น พบว่าปั จจัยที่มีผ ลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้ องถิ่น ได้ แก่ การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้
บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทา
ให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณการทาบัญชีการจัดซื้อจัดจ้ างและการเงินการคลังส่ วนใหญ่เกิดจากการละเลย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่ าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง
กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมทาให้คนในปัจจุบัน
มุง่ เน้นที่การสร้างความร่ารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้ สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่ อสร้าง
และโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทาให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
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6) การขาดจริยธรรมคุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลงและมีความเห็น
แก่ตัวมากยิ่งขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงินคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีคา่ นิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็น
วิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดย
ไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุ บัน ปั ญหาการทุจ ริตคอร์ รัป ชันในประเทศไทยถือเป็ น ปั ญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาลาดับต้นๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้ านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่ วนในสังคมไทยไม่ว่าจะ
เป็นภาคการเมืองภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่ าเป็นองค์กรที่เอื้อ
ต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลกระทบ
ต่อการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปในเชิงลบ
แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็ นปัญหาที่สาคัญ
ของสังคมไทยประกอบกับปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคมซึ่งตั้งอยู่ บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical
Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะ
ในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้ อง ยึดติดความสบายยกย่ องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่ วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต ผนวกกับปัจจัยทางด้าน
การทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายาม
ที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง
ปั จ จุ บั น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ าด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ ใช้ อ ยู่ เป็ น ฉบั บ ที่ 3 เริ่ม จากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้ รับความร่วมมือจากฝ่ ายการเมืองหน่ วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้ านทุจริต”
มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ ป ระเทศไทยได้ รับ การประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ตาแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
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ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญกับการบริห ารจัดการที่มีความโปร่ งใสสร้าง
ค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริตเพื่อกาหนด
แนวทางการขับ เคลื่ อนด้ านการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตผ่ านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่ างๆ ที่เป็ น
รูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง-ข้าราชการ
ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริห ารราชการขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเป็ นไปตามหลักบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่ งเสริ มบทบาทการมีส่ วนร่ วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน
ในท้ องถิ่น มีจิ ตสานึ กและความตระหนั กในการปฏิบัติห น้ าที่ราชการให้ บังเกิดประโยชน์ สุขแก่ ประชาชนท้ องถิ่น
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้ องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
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5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน
ในท้ องถิ่น มีจิตส านึ กรักท้ องถิ่น ของตนเองอันจะนามาซึ่งการสร้ างค่านิยมและอุดมการณ์ ในการต่อต้ านการทุจริต
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่ วนร่วมตั้งแต่ ร่ว มคิดร่ว มทาร่วมตัดสิ นใจรวมถึงร่ วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ มี
จิตสานึกรักท้องถิ่นอันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพั ฒ นาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกัน
การทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวัง
การทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

1.1 การสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายประจาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบตั ิราชการตามอานาจ หน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
1) โครงการจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ผู้บ ริห ารสมาชิกสภาและ
พนักงานส่วนตาบล
1.1.2 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงอ้อ”
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1) กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100
และ 103 เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชั่น
เพื่อตระหนักในการดารงตนตามอานาจหน้าที่และกรอบของกฎหมาย
2) มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

50,000

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1.2 การสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

1.3 การสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต

-

-

-

1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1) โครงการ Big Cleaning Day

10,000

10,000

10,000

1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบตั ิตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
1) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

50,000

50,000

50,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

10,000

10,000

10,000

130,000

130,000

130,000

1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1) โครงการสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
1) โครงการ Big Cleaning Day ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มิติที่ 1

รวม

๒ มาตรการ ๒ กิจกรรม 6 โครงการ
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มิติ
2. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ
2.1 แสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.1.1 กาหนดให้มีระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน/การออกคาสั่งให้ถือปฏิบัติ
1) กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงอ้อ

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งใน
ในการปฏิบัตริ าชการ
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือนและการ มอบหมาย
งาน
1) มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ
2) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหา พัสดุ
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบตั ิให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1) กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างให้สาธารณะชนทราบ
2) กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
1) กิจกรรมจัดให้มีคู่มืออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการ
ราชการส่วนท้องถิ่น

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.๓ มาตรการ การใช้ดลุ ยพินิจ
และใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ สานักงานและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
๑) มาตรการลดขั้นตอนการปฏิบัตริ าชการ
- เปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน ระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน
- การให้ข้อมูลเกีย่ วกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ
2.3.2 มีการกระจายอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมตั ิ ปฏิบัตริ าชการ
แทนหรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจ
1) มาตรการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ

2.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนิน
กิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มคี วามซื่อสัตย์สุจริต มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
1) โครงการแม่ดเี ด่น
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
1) โครงการยกย่องผู้มคี ุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตริ าชการ และ
ให้บริการประชาชนดีเด่น
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1) กิจกรรมยกย่องผู้ที่ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

9
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

2.5.1 จัดทาข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบตั ิหน้าที่ ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1) มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ”
2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอที่ได้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิราชการ
1) มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัตริ าชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงอ้อ
2.5.3 ดาเนินการให้มเี จ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อบต. ที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
1) มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

มิติที่ 2

รวม

7 มาตรการ 4 กิจกรรม 3 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000
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มิติ
3. การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ได้มสี ่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการ
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1) กิจกรรม การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บึงอ้อ

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3.1.2 มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห าร
งบประมาณ การเงิ น การจั ด หาพั ส ดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
1) มาตรการ“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ”
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ การปฏิ บัติ ราชการที่ เป็ นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.
บึงอ้อ
3.2.1 มี กระบวนการรับ ฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชนในการด าเนิ นกิ จการตาม
อ านาจหน้ า ที่ ข อง อปท. โดยเฉพาะการด าเนิ น กิ จ การที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ
ความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
1) โครงการจัดเวทีประชาคม
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1) โครงการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ อบต.บึงอ้อ
3.2.3 มีการรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้ ท ราบถึ งการได้ รั บ เรื่ อ ง ระยะเวลาและแจ้ งผลการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
1) กิ จ กรรมรายงานผลการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ งให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย น /ร้ อ งทุ ก ข์
รับทราบ

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มิติที่ 3

รวม

3.3.1 ด าเนิ น การให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนพั ฒ นา การจั ด ท า
งบประมาณ
1) มาตรการแต่งตั้งเป็นกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

-

-

-

3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) มาตรการ “การแต่ งตั้ งตั วแทนประชาคมเข้ า ร่ว มเป็ น คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผน”

-

-

-

4 มาตรการ 2 กิจกรรม 2 โครงการ

10,000

10,000

10,000

12
มิติ
4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการตรวจ
สอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.1 มีการจัดวางระบบและ
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
รายงานการควบคุมภายในตามที่
1) กิจกรรมรายงานผลการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด
4.1.2 มี ก ารติ ด ตามประเมิน ระบบควบคุม ภายใน โดยด าเนิน การให้ มีก ารจัด ท า
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
1) กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจาปี
4.2 การสนับสนุนให้ภาค
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับดูแลการบริหารงานบุคคล
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงานจ้าง
การปฏิบัตหิ รือการบริหาร
1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับดูแลการ
ราชการตามช่องทางที่สามารถ บริหารงานบุคคล
ดาเนินการได้
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานประมาณ
การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุภายใต้
ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย
1) โครงการจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัตหิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่กาหนดไว้
1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น แก่ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000

15,000

15,000

50,000

50,000

50,000

13
4.3.2 ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด
1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
ชุมชน (Community) และ
1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต

มิติที่ 4

รวม

3 มาตรการ 4 กิจกรรม 2 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,000

65,000

65,000

ส่วนที่ 3
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดมาตรการ/กิจกรรม/โครงการ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจ หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ สัมมนา ศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้
ในการวางแผนและการด าเนิ น การทุ ก ขั้ น ตอน และขณะเดี ย วกั น จะต้ อ งเสริม สร้างพื้ น ฐานจิ ต ใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒ นธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจาเป็นมาก ในการพัฒนาองค์กร การให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ได้เล็งเห็นความสาคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด้านเศรษฐกิจชุมชน คุณธรรม จริยธรรม
และด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลลาดชะโดได้มีความรู้เพิ่มเติม ในด้านการพัฒนา
อาชีพในพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมีโอกาสศึกษาดูงาน ชุมชนต้นแบบในเรื่องบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป็ น การเปิ ดโลกทั ศน์ การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้จากหน่ วยงานอื่ น ซึ่งจะก่อให้ เกิด การพั ฒ นาในทุ กๆด้าน ประสาน
ความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กรและชุมชนตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1. เพื่ อให้ คณะผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น สมาชิ กสภาพนั กงานเทศบาลตาบลลาดชะโดได้ เรียนรู้ 20 หลั กการ
บริหารงานของท้องถิ่นอื่นที่ประสบความสาเร็จ นามาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
3.2. เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
3.3. เพื่ อให้ พ นั ก งานส่ ว นตาบล / พนั ก งานจ้างได้ เรีย นรู้แ ละเพิ่ ม ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ งานตามหลั กการ
บริหารงานท้องถิ่นในด้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
3.4. เพื่ อให้ คณะผู้ บ ริห ารงานท้องถิ่ น สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลบึ งอ้อ พนักงานส่ ว นต าบล
พนักงานจ้างได้เรียนรู้และสามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้
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4. เป้าหมาย
4.1. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และภารกิจ
ของตนเองและมีวิสัยทัศน์เพิ่มมากขึ้น
4.2. พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามนโยบายของ
รัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น
4.3. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างมีความ
รัก ความสามัคคี สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อนามาปฏิบัติงานและพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป
5. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการโดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารและขออนุมัติงบประมาณ
2. ดาเนินงานตามโครงการ
3. อบรมสัมมนา
4. ศึกษาดูงาน
5. ประเมินโครงการ
6. สรุปโครงการและรายงานผล
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
7. สถานที่
8. งบประมาณ
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ได้พัฒนาวิสัยทัศน์และนาความรู้มาปรับ
ใช้ในท้องถิ่นของตนเอง
10.2. พนั กงานส่วนตาบล/พนั กงานจ้างองค์การบริห ารส่ วนตาบลบึงอ้อ ได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานท้องถิ่นและนโยบายของรัฐบาล
10.3. ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น สมาชิก สภาองค์ การบริห ารส่ ว นต าบลบึงอ้อ พนั กงานส่ ว นต าบล พนั กงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ มีความรัก ความสามัคคี สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อนามาปฏิบัติงานและ
พัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
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1.1.2 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
พ.ศ. 2559 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบั งคั บ ใช้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพทั้ งนี้ ก ารฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่ าวให้ถือว่าเป็ นการกระทาผิดทางวินัยซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทากาหนดให้ บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับ ขององค์การบริหารส่วนตาบลมี
หน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้ องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม อันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ
ได้แก่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสานึกที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย, การให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ, การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่ งใสและตรวจสอบได้ , การยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กรดังนั้นเพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็ นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อได้จัดทา
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ” ขึ้นเพื่อให้บุคลากรทั้ง
ฝ่ายการเมืองและฝ่ ายประจาทุกระดับ นาไปใช้ ในการปฏิบัติห น้ าที่ด้วยความซื่อสั ตย์ สุ จริตมีคุณธรรมจริยธรรมไม่
กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็ นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่ างสม่าเสมอทั้งในระดับองค์ กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้ เกิดรูป แบบองค์กรอันเป็ นที่ยอมรับเพิ่มความน่ าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ ผู้ รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจในขอบเขต
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อป้ องกัน การแสวงหาประโยชน์โดยมิช อบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตาบลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กรบุคลากร
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อเปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่องกาหนดให้ ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่ งใสของหน่ วยงานของรัฐเป็ น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
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1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมสนับสนุนการใช้แอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา
100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับ
ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากเป็ น กฎหมายที่ มี เจตนาเพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ กระท าการทุ จ ริ ต
การเผยแพร่ ให้ ค วามรู้ ในเรื่ อ งมาตรา 100 และมาตรา 103 ให้ กั บ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น รองผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ เป็นส่วนราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง จึงมีภารกิจในการส่งเสริม
และสนับสุนนให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความความเข้าใจในกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจา ได้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมาย
4. เป้าหมาย
ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ป.ป.ช. และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
ประชาสั ม พั น ธ์ให้ ข้าราชการฝ่ ายการเมื อ ง ข้ าราชฝ่ ายสภาท้ อ งถิ่น ข้ าราชการฝ่ ายประจ า ดาวน์ โหลด
แอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103" ผ่าน Google Play และ App Store และจัดทา
แบบทดสอบผ่านระบบดังกล่าว
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
บุคลากรในสังกัดเข้าใช้และจัดทาแบบทดสอบผ่านระบบแอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช.
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๑. ชื่อ มาตรการ : มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบ
อัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการ เสริม สร้างระบบคุณ ธรรม รวมทั้ งปรับปรุงและจัดให้ มี กฎหมายที่
ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต โดยเฉพาะเรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น (Conflict of Interest) ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐
-๒๕๖๔) และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕
ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ฯลฯ
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติฯ ข้างต้น และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการปฏิบัติให้เป็นกลไกสาคัญที่จะป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะ
การกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับ ซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์การบริห ารส่วนตาบลบึงอ้อได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรให้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตน
ในการร่วมกัน รณรงค์ส ร้ างสั งคมไทยให้ เป็ น สังคมที่ ใสสะอาด ลดระดับ การทุจริตประพฤติมิช อบในสั งคมไทยให้
เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
๓.๒ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
๖.๒ จัดทา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖.๓ ตรวจสอบความถูกต้อง
๖.๔ จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖.๕ แจกจ่ายประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร
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๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
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1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาค
ประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล ดังวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อในฐานะองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจในการปฏิบัติราชการในอานาจ
หน้าที่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริตขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมปัจจุบัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารตาบลบึงอ้อ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบความถูกต้อง
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันการทุจริตโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
-บอร์ดประชาสัมพันธ์สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
-เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
-ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ทั้ง 17 หมู่บ้าน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต
๑๐.๒ ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริต
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1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
๑. ชื่อโครงการ: โครงการรณรงค์ทาความสะอาดชุมชนร่วมกัน (Big Cleaning Day)
๒. หลักการและเหตุผล
สืบ เนื่ องจากจั งหวัด นครราชสี มาได้ริเริ่มโครงการโคราชเมืองสะอาด ด้วยความร่ว มมือของส่ วนราชการ
ภาคส่วนต่างๆและประชาชน ในการพัฒนาชุมชน สถานที่สาคัญต่างๆร่วมกัน ด้วยการตัดหญ้า เก็บกวาดหญ้าและ
ใบไม้ รวมถึ ง เก็ บ ขยะ อาทิ ชุ ม ชนต่ า งๆ เพื่ อ ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาให้ ป ระชาชนอยู่ ดี มี สุ ข ทั้ ง ทางร่า งกาย จิ ต ใจ
มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดนครราชสีมา ในการที่จะ
เป็นเมืองสะอาดได้จริง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกท้องถิ่นในการช่วยกั นส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสานึกรัก
ความสะอาดของประชาชนในชุมชน เพื่อการพัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนร่วมกัน อีกทั้ง กิจกรรมการ
ทาความสะอาดชุมชนยังสอดคล้องกับโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ” ซึ่งเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลชุด
ปัจจุบัน ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ร่วมกับ ประชาชนหมู่ 9 เห็นความสาคัญของการทาความสะอาดชุมชน
ร่วมกัน จึงได้จัดทาโครงการ“รณรงค์ทาความสะอาดชุมชนร่วมกัน (Big Cleaning Day)” ขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์
ทาความสะอาดสถานที่สาธารณะต่างๆในชุมชน อาทิเช่น ถนน ทางเดินเท้า ศาลา วัด และโรงเรียน ในเขตพื้นที่หมู่ที่
9 ตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ให้สะอาดเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับชุมชนอื่นๆที่อยู่
ใกล้เคียงทัง้ ยังเป็นการกระตุ้นการสร้างจิตสานึกการรักษาความสะอาดให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชน
๒.เพื่อรณรงค์ทาความสะอาดสถานที่สาธารณะในชุ มชน ถนน ทางเดินเท้า ศาลาตลอดจนอาคารสถานที่
สาคัญ เช่น วัดและโรงเรียน
๓.เพื่อให้ผู้นาชุมชน ครู อาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. กลุ่ม/องค์กร ภาคส่วนต่างๆ และประชาชนทั่วไป
ได้ร่วมกิจกรรมการทาความสะอาดชุมชน สถานที่และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆร่วมกัน ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
๔ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เห็นความสาคัญของการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชน
ร่วมกัน
๔. เป้าหมาย
ทาความสะอาดสถานที่สาธารณะและสถานที่สาคัญต่างๆในชุมชน เช่น ถนน ทางเดินเท้า ศาลา วัด และ
โรงเรีย น ในเขตพื้ น ที่ ห มู่ที่ 9 ตาบลบึ งอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัด นครราชสี มาโดย ผู้ นาชุม ชน ครู อาจารย์
นักเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. กลุ่ม/องค์กร ภาคส่วนต่างๆ และประชาชนทั่วไป ประมาณ ๑๐๐ คน
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็นต้องใช้ในการทากิจกรรม (Big Cleaning Day)
๓. ประสานงานกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการเตรียมความพร้อมเรื่องกาลังคน ยานพาหนะ
และน้าใช้สาหรับการทาความสะอาดสถานที่ต่างๆในชุมชน
๔. ประสานงานกับฝ่ายช่างไฟฟ้าในการเตรียมความพร้อมเรื่องกาลังคน รถกระเช้า เพื่อการทาความสะอาด
ผนัง เพดานของอาคาร สถานที่ต่างๆ
๕. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
๖. จัดกิจกรรมรณรงค์ทาความสะอาดชุมชนร่วมกัน (Big Cleaning Day) ตามวัน เวลาที่กาหนด
๗. ประเมินผลโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
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๗. สถานที่ดาเนินการ
สถานที่สาธารณะ และสถานที่สาคัญต่างๆในชุมชน เช่น ถนน ทางเดินเท้า ศาลา วัด และโรงเรียน ในเขต
พื้นทีห่ มู่ที่ 9 ตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
๘. งบประมาณ
10,000 บาท
๙. หน่วยงานรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ร่วมกับ ประชาชนหมู่ที่ 9
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สถานที่สาธารณะ และสถานที่สาคัญต่างๆในชุมชน เช่น ถนน ทางเดินเท้า ศาลา วัด และโรงเรียน ในเขต
พื้นที่หมู่ที่ 9 ตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สะอาดเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน
อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง
๒. สภาพแวดล้อมของชุมชน มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง มากยิ่งขึ้น
๓. ประชาชนเห็นความสาคัญของการดูแลรักษา

24
๑.๒.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร
พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการ
ดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่าง “พออยู่พอกิน” และขณะเดียวกันก็
เป็นการปูพื้นฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดีในอนาคต” ด้วย ดังนั้นโครงการฯ ดังกล่าวจึงมุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้
มีฐานะความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร และยากจนอย่างแท้จริง โดยมี
หลักการสาคัญคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริม
ความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจึงได้จัดทาโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคม และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ
๓.๒ ประชาชนผู้สนใจสามารถนาความรู้ไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง
๓.๓ เพื่อสร้างแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผู้สนใจในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในพื้นที่ตาบลบึงอ้อ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการ
๖.๒ เผยแพร่ให้ความรู้
๖.๓ ฝึกปฏิบัติงานจริง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
๑๐.๒ ประชาชนนาความรู้ที่ได้รับไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง
๑๐.๓ ประชาชนมีความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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๑.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก สะท้อนวิกฤติการณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักษา
ความดีและรู้สึ กไม่ ย อมรับ พฤติกรรมทุจ ริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูป แบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจ
หน้ าที่ ในการพัฒ นาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒ นธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับ แห่ งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้ ... (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้น ตอนกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้ เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองดังนี้ ... (๙) จัดการศึกษา และ (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒ นาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการ
จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว จึงได้จัดทา
มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นรากฐานสาคัญที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้
เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง ซื่อสั ตย์ สุ จริต รู้จักแยกแยะถูกผิด ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ คานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
๓.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบึงอ้อ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในรูปแบบของแผ่นพับ หนังสือราชการ ฯลฯ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่นาไปปรับใช้และปลูกฝังเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้อง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
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๘. งบประมาณดาเนินการ
1๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
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๑.๓.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแส ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดาเนินชีวิต
โดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทาให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการ ดาเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการ
พึ่งยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มี
พลังอันสาคัญ ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นาประเทศชาติในอนาคต เด็กและ
เยาวชนเป็นวัยที่มีความคิด สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทา กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมี
ภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนา
ตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง
ของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชน มีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการ
ดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจ
และปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะ
ในการดาเนินชีวิต “เก่ง ดี และ มีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นาธรรมะนาหลักคาสอนที่รับไปประยุกต์ใช้
ชีวิตประจาวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การ
พัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต
ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒ นาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง
รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้ องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วย
คุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นาพาชีวิตสู่ความสาเร็จเพื่อ เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์
สามัคคีใน หมู่คณะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบึงอ้อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ

๒8
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
6.7 ดาเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แก่เด็ก
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
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1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
๑. ชื่อโครงการ: โครงการ (Big Cleaning Day) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. หลักการและเหตุผล
สืบ เนื่ องจากจั งหวัด นครราชสี มาได้ริเริ่มโครงการโคราชเมืองสะอาด ด้วยความร่ว มมือของส่ วนราชการ
ภาคส่วนต่างๆและประชาชน ในการพัฒนาชุมชน สถานที่สาคัญต่างๆร่วมกัน ด้วยการตัดหญ้า เก็บกวาดหญ้าและ
ใบไม้ รวมถึ ง เก็ บ ขยะ อาทิ ชุ ม ชนต่ า งๆ เพื่ อ ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาให้ ป ระชาชนอยู่ ดี มี สุ ข ทั้ ง ทางร่า งกาย จิ ต ใจ
มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดนครราชสีมา ในการที่จะ
เป็นเมืองสะอาดได้จริง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกท้องถิ่นในการช่วยกั นส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสานึกรัก
ความสะอาดของประชาชนในชุมชน เพื่อการพัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนร่วมกัน อีกทั้ง กิจกรรมการ
ทาความสะอาดชุมชนยังสอดคล้องกับโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ” ซึ่งเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลชุด
ปั จ จุ บั น ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง อ้ อ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในต าบลบึ ง อ้ อ และผู้ ป กครอง
เห็ น ความส าคั ญ ของการท าความสะอาดร่ ว มกั น จึ งได้ จั ด ท าโครงการ“รณรงค์ ท าความสะอาดชุ ม ชนร่ ว มกั น
(Big Cleaning Day)” ขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา ให้สะอาดเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลอื่นที่อยู่ใกล้เคียงทั้งยังเป็น
การกระตุ้นการสร้างจิตสานึกการรักษาความสะอาดให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้วย
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมการรักษาความสะอาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบึงอ้อ
๒.เพื่อรณรงค์ทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบึงอ้อ
๓.เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมการทาความสะอาดศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กตาบลบึงอ้อ ร่วมกัน ให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
๔ เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน เห็นความสาคัญของการดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบึง
อ้อร่วมกัน
๔. เป้าหมาย
ทาความสะอาดศูนย์พัฒ นาเด็ กเล็กตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมาโดย ครู อาจารย์
นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ อบต. ประมาณ 50 คน
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็นต้องใช้ในการทากิจกรรม (Big Cleaning Day)
๓. ประสานงานกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการเตรียมความพร้อมเรื่องกาลังคน ยานพาหนะ
และน้าใช้สาหรับการทาความสะอาดสถานที่ต่างๆในชุมชน
4. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
5. จัดกิจกรรมรณรงค์ทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบึงอ้อ ร่วมกัน (Big Cleaning Day) ตามวัน
เวลาที่กาหนด
6. ประเมินผลโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
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๗. สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
๘. งบประมาณ
10,000 บาท
๙. หน่วยงานรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ร่วมกับ นักเรียนและผู้ปกครอง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สะอาดเรียบร้อย เป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับชุมชนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง
๒. สภาพแวดล้อมของชุมชน มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง มากยิ่งขึ้น
๓. เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญของการดูแลรักษาสาธารณะประโยชน์
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2.1.1 กาหนดให้มีระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน/การออกคาสั่งให้ถือปฏิบัติ
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้ งชาติ ต้ านทุ จ ริ ต ” มี เป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรับ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้
นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น หน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบ
กฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่น
ใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนทางาน
ราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานใน
หน่วยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่นอาจถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่
โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาล ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
๔.๒ มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
๔.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ จานวน 1 ฉบับ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๔ ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๕ จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๗ ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๘ รายงานผลการดาเนินงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
-มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
-มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
-มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ จานวน 1 ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
-การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตได้
-ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้ างความโปร่งใสในการบริห ารงานบุ ค คลให้ เป็ น ไปตามหลั กคุณ ธรรม ทั้ งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์ การบริหารส่วนตาบลพุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6 )หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และหน้ าที่ตามกฎหมายอื่น ที่กาหนดให้ องค์การบริห ารส่วนตาบลมีห น้าที่ต้ องทาอีกมากมายในการ
ให้บ ริการสาธารณะแก่ ป ระชาชนผู้ มารับ บริการติดต่ อกับหน่ วยงานต่ างๆขององค์การบริห ารส่ วนตาบลนั้นมักจะ
ประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่ อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่ กับฝ่ายผู้บริหาร
ไม่มีการกระจายอานาจหรือมอบหมายอานาจหน้ าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้ าหน่วยงานระดับสานัก
กองและฝ่ายต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้ บริการทาให้ การบริการเกิดความล่ าช้าประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้ าหน้าที่ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบล ที่กาหนดให้ การปฏิบัติงานตามอานาจหน้ าที่
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้
เกิดประโยชน์ สุ ขของประชาชนและเกิดผลสั ม ฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐไม่ มี ขั้นตอนการปฏิบั ติงานเกิน ความจาเป็ น
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่า
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการเป็ นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยากจึงจาเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมาย
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้ บริการประชาชนให้ ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็ นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลและหัวหน้าส่วน
ราชการจานวน 4 ฉบับประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลและ
หัวหน้าส่วนราชการปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลและปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกกอง/สานักในองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทนจานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
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1. ชื่อมาตรการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนั กงานเทศบาลลูกจ้ างประจ า และพนั กงานจ้างขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลบึ งอ้อ เป็น บุคลากรที่ มี
ความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒ นางานขององค์กรจะบรรลุผ ลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ ปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็ น ปั จ จั ย ส าคัญ ในการพั ฒ นางานให้ มีคุณ ภาพ จะต้องมีม าตรฐานในการท างานที่ เป็น รูป ธรรมชั ดเจน และมี
มาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒ นาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6
ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้
จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
4. เพื่ อปรับ ปรุ งกลไกการปฏิบั ติ ราชการด้านบริห ารงานบุคคลขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลบึงอ้อ ให้ มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1. กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจังหวัด นครราชสี ม า เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ และเงื่อ นไขเกี่ ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล
2. นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
4. ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
5. สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ผลที่ผลิต/ผลลัพธ์
10.1.มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจานวน 1 มาตรการ
10.2.เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.3. ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลไม่น้อยกว่า 90 %
10.4. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3
10.5. การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีความโปร่งใส สามารถป้องกั นการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้
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2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
2. หลักการเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตาม
อานาจหน้าที่และกฎที่กาหนดไว้ การสร้างความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ ก าหนดให้ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ให้ ส่ ว นราชการด าเนิ น การโดยเปิ ด เผยและเที่ ย งธรรม
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์
ระยะยาวที่จะได้รับ ประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริห ารงบประมาณขององค์การบริห ารส่วนตาบลบึงอ้อเป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ
– จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบและสามารถตรวจสอบข้ อมู ล ข่ าวสารเกี่ ยวกั บ การจัด ซื้ อ – จั ดจ้ างตาม
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
2.เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ
4.เป้าหมาย
เผยแพร่ ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ – จั ด จ้ า ง ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง อ้ อ ได้ แ ก่ ทางเว็ บ ไซต์ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ หนังสือราชการ ระบบกระจายเสียงตามสายของหมู่บ้าน
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6.วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
– ประกาศการจัดซื้อ
– ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ
– จัดจ้าง
– ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
– ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ
– จัดจ้าง
– ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
2. นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตมช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของหมู่บ้าน หนังสือราชการ เป็นต้น
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8.งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
3. ลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
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1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. หลักการและเหตุผล
เพื่ อให้ การบั น ทึ ก บั ญ ชี การจั ด ท าทะเบี ย นคุ มเงิน รายจ่ายขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น เป็ น แนวทาง
เดียวกัน และสอดคล้ องกับ การปฏิบั ติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรงานบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ค วามรู้ความ
เข้ าใจในการปฏิ บั ติ ท าให้ เกิ ด ความคุ้ ม ค่ าและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพลดข้อ ผิ ด พลาดในการเบิ กจ่ ายเงิน ตามข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการ
ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
3. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บุคลากรงานบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง
2.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย
บุคลากรงานบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรงานบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
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2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจัดให้มีคู่มืออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7
ได้กาหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การกระทาใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทาคู่มือสาหรับ
ประชาชน ซึ่งอย่างน้ อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอขั้นตอน และ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ คาขอ” โดย
มีเป้าหมาย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้
ประชาชนทราบองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจึงได้จัดทา “คู่มือสาหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1. เพื่ อ เป็ น การอ านวยความสะดวกในการติ ดต่ อ ขอรับ บริก ารของประชาชน โดยให้ ข้อ มู ล ที่ ชั ดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอสถานที่ให้บริการ
3.2. เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
3.3. เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
3.4. เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
6.1. ศึกษารวบรวมข้อมูล
6.2. จัดทาร่าง คู่มือ
6.3. ตรวจสอบความถูกต้อง
6.4. จัดทาคู่ คู่มืออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่น
6.5. ประชาสัมพันธ์คู่มืออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่นให้บุคลากร
ในสังกัดและประชาชนในพื้นที่รับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานธุรการ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
10.1. ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน
10.2. ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส
10.3. ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
10.4. มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback)
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย ณ สานักงานและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริห ารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนจัด ให้มีการรับฟัง
และสารวจความคิดเห็น ของประชาชนผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุดประกอบกับในปีทผี่ ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและ
ได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอ่ ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบล
บึงอ้อจึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒ นาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตาบลบึงอ้อ
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุ มัติและการปฏิบัติราชการใดๆ
ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติ ได้จริงและพิจารณางานในภารกิจ ว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการใดๆให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลมอบอานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนาผลดัง กล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ
6.6 จัดทาป้าย แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนและการอานวยความสะดวกโดยติดไว้ ในที่เปิดเผย
โดยดาเนิน การ ปรับ ปรุงแผนผังกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานให้ เป็นปัจจุบัน และการแสดงป้ายขั้นตอนและ
ระยะเวลาให้ บ ริการแก่ ประชาชนอย่ างเปิดเผยชัดเจน จัดทาเอกสารเผยแพร่ จัดทากล่องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเตรียมแบบฟอร์มต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอก มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในเวลาพักเที่ยงแ ละ
วันหยุดราชการรวมทั้ง การมอบอานาจการอนุญาตการอนุมัติ การรักษาราชการแทนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
รวดเร็ว เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานักในองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปี ตาบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทา
ให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
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2.3.2 มี การกระจายอานาจตั ด สิ น ใจเกี่ ยวกั บ การสั่ง อนุ ญ าต อนุ มัติ ปฏิ บั ติ ราชการแทน หรื อการ
ดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจ
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการการมอบอานาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้นก็เพื่อเป็น
การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ า ยของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะพิ จ ารณาถึ งความส าคั ญ คุ ณ สมบั ติ ค วามรู้
ความสามารถในการที่จ ะดาเนิ น การเรื่องนั้ น เป็น อย่างดีด้ว ยความรอบคอบและเหมาะสมเพื่ อ ให้ การบริห ารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้นการดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทัน ต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจ แห่ งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายอานาจการตัดสิ นใจการอานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนบึงอ้อภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบั นทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติอนุญาตสั่งการแต่งตั้งมอบหมายคณะผู้บริหารปลัด องค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯแจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วนทีไ่ ด้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการการดาเนินงานการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วตลอดจนการอานวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : โครงการแม่ดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งในละในวโรกาส 12 สิ ง หาคมของทุ ก ปี เป็ น วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดชฯเป็นวันแม่แห่งชาติ และการยกย่องบุคคลให้
เป็นพ่อตัวอย่าง แม่ตัวอย่าง ถือว่าเป็นสิ่งดี ช่วยให้เกิดขวัญกาลังใจ และรักในการปฏิบัติตนเป็นคนดี และสั่งสอนบุตร
ให้เป็นคนดี มีศีลธรรมโดยการยกย่องจะเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นและเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจึงได้
จัดกิจกรรม วัน แม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกแม่ดีเด่นในพื้นที่ องค์การบริห ารส่วนตาบลบึงอ้อ เพื่อมอบเกียรติบัตร
ประกาศเกียรติคุณฯเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสาคัญยิ่ง
ของพ่อและแม่ ที่สาคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน ท้องถิ่นต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม
2.เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เป้าหมาย
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ แม่ดีเด่น จานวน 1 ครั้ง/ปี
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกแม่ดีเด่น
2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ประชาชนทุกหมู่ในองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
4. ดาเนินการจัดพิธีการมอบเกียรติบัตร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีแบบอย่างที่ดี ในชุมชนท้องถิ่น จานวน 2 คนต่อปี (แม่ดีเด่น 2 ท่าน)
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน นิยม ทาให้การ
มีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ
ทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดี
แก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทาความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก
ความดีและคุณธรรมเป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็นกุศโล
บายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทาง
สื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สื่อสังคม
(Social Media) เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมยกย่องผู้ที่ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระราชดารัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.
2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนใน
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ ชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดาเนิ น ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อให้ ก้ าวทั น ต่อ โลกยุค โลกาภิ วัต น์ ความพอเพี ย ง
หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการ
กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มี
สานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ
ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูประชาชนที่ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรรายอื่น
4. เป้าหมาย
มีวิทยากรผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงประจาศูนย์การเรียนรู้
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
6.1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
6.2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรในแต่ละชุมชน
6.3. มอบใบประกาศนียบัตรและแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ศูน ย์ การเรีย นรู้ชุ มชนมีวิทยากรผู้มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับ ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรรายอื่นได้
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 จั ด ทาข้อตกลงระหว่า งบุ ค ลากรในองค์กรให้ป ฏิ บัติ หน้ าที่ ร าชการด้วยความซื่อสัต ย์สุจริ ต มี
คุณธรรม จริยธรรมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐสาเหตุ ส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคลหรือเกิดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริตดังนั้นวิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรโดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อนาองค์กรไปสู่การมีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขึ้นเพื่อเป็นการพัฒ นาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ร าชการด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต มี คุ ณ ธรรมตามแนวทางการบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
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2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
1. ชื่ อ มาตรการ : มาตรการให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยตรวจสอบที่ ไ ด้ ด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ เ พื่ อ
การตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ เนื่องจากเห็นความสาคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสาคัญช่วยให้
การดาเนินงานตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
การให้ความร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี ได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจาก
วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยังสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว แต่สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินยืนยันว่าไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานกฎหมายและคดี สานักปลัด มีหน้าที่ดาเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ยั งให้ ความร่ว มมือกับ สานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด ที่ได้ดาเนินการตาม
อานาจหน้ าที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริห ารส่วนตาบลบึงอ้อ เพื่อความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
6.2 ปฏิบัติตามข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต
10.2 องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
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2.5.3 ด าเนิ น การให้มี เจ้ า หน้า ที่รั บ ผิดชอบดาเนิน การให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย กรณี มีเรื่องร้องเรีย น
กล่าวหาบุคลากรใน อบต. ที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆได้แก่ระบบอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้นเพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงอ้อรวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อขึ้นเพื่อดาเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจั ด ให้ มีม าตรการจั ดการในกรณี ได้ รับทราบหรือรับ แจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต เป็น ไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคูม่ ือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6.3 จัดประชุม ให้ ความรู้ เจ้าหน้ าที่ผู้ รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช่เป็น มาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยโปร่งใส
และเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
บึงอ้อให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ เสียคู่สัญญาประชาชนทั่วไปหน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบึ งอ้ อ ตามคู่ มื อ ด าเนิ น การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลบึ งอ้ อ โดยปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
2. หลักการและเหตุผล
อาศัย อานาจตามมาตรา 9 แห่ งพระราชบัญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญ ญั ติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ไว้ให้ ป ระชาชนเข้ าตรวจดู ได้ ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการก าหนด และเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติการบริห าราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลั กธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่ วนร่วม สามารถ
ตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรอง
สาเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อขึ้น
3.2 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่
จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3.3 เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
- ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
- ข้อมูลข่าวสารอื่น
- ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
4.2 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 ชุด
4.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ จานวน 1 ฉบับ
4.4 แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีการดาเนินงานโครงการ
6.1 จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทาร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทาส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูล ข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
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7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ณ สานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงอ้อ
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท. ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ จะต้องจั ด ให้ มี การเผยแพร่ข้ อมูล ที่ ส าคั ญ ๆ ของหน่ วยงานเช่น โครงสร้างและการจัด องค์ กรอานาจหน้ า ที่
แผนงานโครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริห ารส่วนตาบลบึ งอ้อจึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ ” ขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงอ้อได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ตอ่ ประชาชนในพื้นที่และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
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3.1.3 มี การประกาศ เผยแพร่ ข้ อมู ลเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ เป็ น ประโยชน์ กั บ การมี ส่ วนร่ ว ม
ตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดให้มชี ่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ จะต้องจั ด ให้ มี การเผยแพร่ข้ อมูล ที่ ส าคั ญ ๆ ของหน่ วยงานเช่น โครงสร้างและการจัด องค์ กรอานาจหน้ า ที่
แผนงานโครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้แก่หน่วย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงานเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะการเผยแพร่ ข้อมูล ทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ ต่างๆโทรทัศน์ วิท ยุสื่ อ อิเล็ กทรอนิกส์ อื่นๆทั้งนี้เพื่ อให้ ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อได้
ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มชี ่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มชี ่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนทีเ่ ข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานจานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค/ไลน์ ที่มขี ้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
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3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ อปท.
โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม (จัดทาแผนชุมชน)
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
กาหนดให้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระยะยาว องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจะต้องดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปีเพื่อกาหนด
แนวทางการพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อในอนาคต ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีให้เป็นไปตามขั้นตอน
และกระบวนการที่กาหนด และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
บึงอ้อ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจึงได้จัดทาโครงการจัดเวทีประชาคมตาบล
ขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการจัดเวทีประชาคม ให้ประชาชนเข้าใจและให้ความสาคัญของการ
ประชาคม การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเพื่อ องค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงอ้อจะได้รับทราบปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มาใช้ในการจัดทาโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการทาประชาคม
2. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. เพื่อให้เทศบาลทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน
5. เพื่อให้มีการนาเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา และความต้องการของประชาชน เพื่อจะได้นาข้อมูลหรือปัญหา
ไปกาหนดโครงการ/กิจกรรม
6. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
7. เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2548
4. เป้าหมาย
1.ประชาชนในพื้นที่
2.ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นากลุ่มชุมชน ชมรมต่างๆ ฯลฯ
3.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
5. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติ
2. แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาเวทีประชาคม
3. กาหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดทาเวทีประชาคม
4. แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
5. ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคม
6. ดาเนินการตามโครงการฯ
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7. วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชน
8. สรุปประเด็นปัญหาความต้องการ เรียงลาดับปัญหา ความต้องการ
9. จัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
10. จัดทาร่างแผนพัฒนา
6. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
7. สถานที่ดาเนินการ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
8. งบประมาณ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการท าประชาคมมากขึ้น
2. ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นกับการมีส่วนร่วม
4. องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน
5.องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อได้รับข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจักได้นาข้อมูล และ
ปัญหาไปกาหนดโครงการ/กิจกรรม
6.ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี

59
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : โครงการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้การ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นสาคัญ
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นบริ ก ารเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ งเป็ น การอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้ องการของประชาชน องค์การบริห ารส่ ว นตาบลบึงอ้ อจึงได้จัดท าโครงการดาเนิน งานศูน ย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อขึ้น สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนในด้านต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อรั บ ทราบปั ญ หาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้ น ที่ และนามาเป็น ข้อมูล ในการแก้ไขปัญ หา
ดังกล่าว
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อและประชาชนในพื้นที
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยการปฏิบัติราชการต้อง
สามารถให้ บ ริ การได้อย่ างมีคุณ ภาพ สามารถดาเนิน การแล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง /ความต้องการของประชาชนผู้ รับ บริการได้อย่างเหมาะสม และมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์
6.3 นาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาตาม
ความจาเป็นและเร่งด่วน
6.4 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สามารถด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาที่ ได้ รับ เรื่ อ งร้อ งเรี ย น/ร้อ งทุ ก ข์ จ ากประชาชนได้ ภ ายในก าหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสม
10.2 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
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3.2.3 มี ก ารรายงานผลการตรวจสอบข้ อ เท็ จจริ งให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย น/ร้ องทุ ก ข์ ได้ ท ราบถึงการได้ รั บ เรื่ อ ง
ระยะเวลาและแจ้งผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นสิ่งสาคัญ เพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
ที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ดั งนั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ งอ้ อ จึ งได้ จั ด ให้ มี กิ จ กรรมรายงานผลการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ งให้ ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องและเป็นธรรมดังกล่าวข้างต้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.2 เพื่อให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รับทราบขั้นตอนการดาเนินการ และส่งเสริมภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ
การดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ดาเนินการแล้ว
เสร็จ
10.2 การปฏิบัติราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.3 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการแต่งตั้งเป็นกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
กาหนดให้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระยะยาว องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจะต้องดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปีเพื่อกาหนด
แนวทางการพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อในอนาคต ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีให้เป็นไปตามขั้นตอน
และกระบวนการที่กาหนด และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
บึงอ้อ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจึงได้จัดทาโครงการจัดเวทีประชาคมตาบล
ขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการจัดเวทีประชาคม ให้ประชาชนเข้าใจและให้ความสาคัญของการ
ประชาคม การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเพื่อ องค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงอ้อจะได้รับทราบปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มาใช้ในการจัดทาโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปี
3.วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนภาคประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดทาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนาสี่ปีให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ผ่านการประชาคมและ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อกาหนดด้วยความโปร่งใส ถูกต้องและสุจริต
4. เป้าหมาย
คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ จานวน 2 คน
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
7. วิธีดาเนินการ
จัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคประชาชน
8.งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลที่มาจากภาคประชาชนเพื่อทาหน้าที่ในการยกร่าง
หรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาล
ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่
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3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน
2. หลักการและเหตุผล
การติด ตามและประเมิน ผลถือ ได้ว่าเป็ น เครื่องมื อที่ จ าเป็ น ในการปรับ ปรุงประสิ ท ธิภ าพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิ ญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินการให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูง
เกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน
การควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานและเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติด
ตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (costeffective) ดาเนินงานด้านต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6.2 มี ก ารฝึ ก อบรมตั ว แทนประชาคมให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกฎหมายและระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและติดตามประเมินผลการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงอ้อ
10.2 ภาคประชาชนทราบ รวมทั้ งตระหนั ก ถึ งสิ ท ธิ หน้ าที่ และบทบาทในการมี ส่ ว นร่ ว มและติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรายงานผลการควบคุมภายใน”
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ก าหนดให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในที่ ได้ ก าหนดไว้ รายงานต่ อ ผู้ ก ากั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณดังนั้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจึงได้มีการจัดทาและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนดเป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิตส่วนราชการทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลการควบคุ มภายใน ระดั บ หน่ ว ยงานย่อ ย ดาเนิ น การประเมิ น
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง รายงานให้ผู้กากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
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1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจาปี
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ก าหนดให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ร ายงานต่ อ ผู้ ก ากั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯกาหนดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจึงได้มีการ
จัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนดเป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯกาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในระดั บ หน่ ว ยงานย่ อ ยด าเนิ น การประเมิ น
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลการควบคุมภายในระดับ องค์กรดาเนิ นการรวบรวมเพื่ อจัดท า
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ 6 ระดับองค์กรและนาเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาดป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงานจ้าง
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร จึงมักจะ
กาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยยึดมั่นหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ทั้งนี้ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคล
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมาประกาศ
กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
บึงอ้อ
10.2 องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถเปิดเผยผลการปฏิบัติงาน
ให้ประชาชนทราบได้
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานประมาณการรับ - จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการคลั ง เป็ น การท างานที่ ต้ อ งอาศั ย ระเบี ย บกฎหมายหนั ง สื อ สั่ งการตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็วถูกต้องประชาชนหรือผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้ แก่ ประชาชนมากที่สุดถูก ต้องทั้งระเบียบกฎหมายข้อเท็จจริงไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานการบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทางานมีกระบวนการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รายงานการเงินจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทางานของ
องค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลบึงอ้อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการ
ฝากเงินการเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีและจัดทา
รายงานแสดงผลการดาเนิ น งานตามที่กรมส่ งเสริม การปกครองท้องถิ่น กาหนดเพื่อนาเสนอผู้ บริห ารท้องถิ่น และ
ประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้องรวดเร็วเกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุภายใต้ระเบียบข้อบังคับของ
กฎหมาย
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากกระบวนการดาเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุ เป็นกระบวนการที่สาคัญที่จะทาให้กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วยระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการตรวจรับพัสดุ การตรวจงานจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
เป้น กระบวนการที่มีความสาคัญที่จะบริห ารสัญญาให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดใน
สัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในอานาจหน้ าที่ตามพระราชบั ญ ญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีความเข้าใจในเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากขาดความรู้ความเข้าใจ หรือ
มีความเข้าใจคลาดเคลื่ อนหรื อ ปฏิบั ติห น้ าที่ไม่ครบถ้ว นตามอานาจหน้ าที่ที่ ได้รับมอบหมาย อาจทาให้ เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการได้ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจึงเล็งเห็นความสาคัญของการตรวจรับพัสดุ การตรวจรับ
งานจ้ า ง ประกอบกั บ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนภาคประชาชนเข้ า มาร่ ว มเป็ น คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ และ
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงมีความจาเป็นต้องจัดอบรมเพื่อให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจงานจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ ท าหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. เป้าหมาย
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6.วิธีดาเนินการ
6.1. เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ
6.2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณ
15,000 บาท
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่กาหนดไว้
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
2. หลักการและเหตุผล
ในการบริห ารจั ดการขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นมีก ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึด เป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ
ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ
ที่มักมีการปรับ ปรุงเปลี่ย นแปลงหรือเพิ่มเติมเสมอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อ
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องตกเป็น
ผู้ กระท าผิ ด กฎหมาย ก่อ ให้ เกิด ความเสี ย หายแก่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น รวมทั้ งท าให้ ก ารแก้ ไขปั ญ หาของ
ประชาชน หรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพและเกิดความล่าช้า
จากปัญหาดังกล่าว จึงจาเป็นที่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดผลดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงต่อการกระทาผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่
ผู้บ ริห ารและสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลบึงอ้อขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
3.3 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่
เป็ น การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลและประโยชน์ ส่ ว นรวมตามมาตรา 100 แห่ ง กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อให้ ผู้บ ริห ารและสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลบึงอ้อมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ กาหนดวันเวลาและสถานที่ ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงอ้อเข้ารับการอบรม
6.3 อบรมให้ความรู้
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลบึ งอ้ อ ได้ เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้ า ใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บ ริห ารและสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลบึงอ้อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญ ชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
10.3 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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4.3.2 ส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก สภาฯ มี บ ทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ยบริ ห ารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่กาหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสาคัญที่
ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี
อิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ
ดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการ
พัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้มีบรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจึงได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงอ้อในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบึง
อ้อ เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 เพือ่ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
ทราบ
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ
เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลบึงอ้อตั้งกระทู้ถามการบริห ารงานในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

72
4.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่ อต่อต้านการ
ทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
การคอร์รัปชัน คือ การใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนในการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หากใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
กระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือได้ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชัน จึงจาเป็นต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง
การทุจริตประพฤติมิชอบดังกล่าว
ดังนั้ น องค์การบริห ารส่วนตาบลบึ งอ้อจึงจัดให้ มีมาตรการเฝ้ าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชนขึ้น
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและศรัทธาในการบริหาร
ราชการ
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการ
ชุมชนหรือตัวแทนชุมชน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน และสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รั ปชันในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า โดยการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
คุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้าน และการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าได้นั้นจาเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน
ในการร่ ว มกั น พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การมี เครื อ ข่ ายที่ ดี ที่ ค อยสนั บ สนุ น และร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จึ งเป็ น สิ่ งจ าเป็ น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็ นเครือข่ายร่วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจึงได้จัดให้มีมาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและมี
ความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วม และเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
3.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3.3 เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสบึงอ้อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลบึง
อ้อในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
6.2 จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง โดยการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ
เพื่อป้องกันการทุจริต
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตในการร่วมตรวจสอบ
เพื่อป้องกันการทุจริต
6.5 ทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
10.2 ทุกภาคส่วนมีความรู้ เกิดจิตสานึก และตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
10.3 เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ

