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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 5 ป
(พ.ศ.2561 – 2565)
********************************
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิช อบไดกํา หนดใหทุกสวนราชการและหน วยงานของรั ฐกําหนดมาตรการ หรือ
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนน
การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง
เพื่ อสกัด กั้ นมิ ให เกิ ดการทุ จ ริต ประพฤติมิ ชอบได ประกอบกั บ นโยบายของพลเอกประยุ ท ธ จันทร โ อชา
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญ ญัติแหง ชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได
กําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และใหหนว ยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกํา หนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กํา หนดยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริต”
ดังนัน้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรตอไป องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงประกาศใช
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
ฉัตรธรรม หรายกลาง
(นายฉัตรธรรม หรายกลาง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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คํานํา
จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนที่ไดรับจากการ
แปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมา สูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิด
ในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
สถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตอง
ตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง และเพื่อให
เกิด การบูรณาการความรวมมือ จากทุกภาคสวนในการตอตา นการทุ จริต ทุก รู ป แบบอย า งเข มแข็ง เพื่อ ให
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ป ขางหนา จะมุงสู
การเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกัน และปราบปราม
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรตอไป

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
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สารบัญ
เรื่อง
สวนที่ 1 บทนํา
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคการจัดทําแผน
เปาหมาย
ประโยชนของการจัดทําแผน
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
มิติท่ี 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชน
มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติท่ี 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชน
มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

หนา
2
2
2
3
3
8
13
17
20
22
44
65
86

ภาคผนวก
- คําสั่ง
- ประกาศ
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สวนที่ 1
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สวนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิ เคราะห ค วามเสี่ ย งในการเกิด การทุจ ริต ในองคกรปกครองส วนท อ งถิ่น มี วั ตถุ ป ระสงคเพื่อ
ตองการบงชี้ค วามเสี่ย งของการทุจริตที่มีอ ยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุ จริตที่อาจเกิ ดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับ ทองถิ่น ไดแก
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต พบวา ยั งคงมีชอ งวา งที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่ งโอกาสดังกลา วเกิดขึ้ นจากการบังคับ ใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร ง ใส การทุ จ ริ ต ในป จ จุ บั น มี รูป แบบที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดํา เนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเป นปจจัย
หนึ่งที่ ทําใหขา ราชการมีพ ฤติก รรมการทุจริต เพราะความตอ งการที่จะมีส ภาพความเป น อยู ที่ดีขึ้น ทํ าให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือว าเป นเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายต อบาปและเกรงกลั วบาป
น อยลง และมี ค วามเห็น แกตัวมากยิ่ง ขึ้ น มองแตป ระโยชน สวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึ ด ผลประโยชน
สวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง

2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบัน ป ญ หาการทุ จริต คอรรัป ชัน ในประเทศไทยถื อ เป นป ญ หาเรื้ อรั งที่ นั บ วั นยิ่ ง จะทวี ความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน
ปญหาลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น ทุก
ภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ
การปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป น
เครื่ องมือ ที่ใช ประเมิ นการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่ จัดโดยองคกรเพื่ อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปน
ประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุง สูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติ ภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสั ยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต า นทุ จ ริ ต ” มีเ ป า หมายหลั ก เพื่ อ ให ป ระเทศไทยได รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้ นได นั้น การบริ หารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบ าลที่สูง ขึ้น เจาหนา ที่ ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตํา แหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิช อบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้ น เพื่ อให ก ารดําเนิ นการขับ เคลื่อ นดานการปอ งกัน และปราบปรามการทุจ ริตบั ง เกิด ผลเป น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญ กับการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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จัดทําแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อกําหนด
แนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่
เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อ ยกระดับ เจตจํา นงทางการเมืองในการตอตา นการทุจริ ตของผูบ ริหารองค กรปกครองส วน
ทองถิ่น
2) เพื่ อ ยกระดั บจิ ต สํ า นึก รั บ ผิ ดชอบในผลประโยชนข องสาธารณะของข า ราชการฝา ยการเมื อ ง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

4. เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในทอ งถิ่ นมีจิ ตสํา นึก และความตระหนัก ในการปฏิบั ติห น าที่ร าชการให บั ง เกิด ประโยชน สุ ข แก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให สาธารณะและภาคประชาชนเขา มามี สวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีป ระสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน

5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึ ง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่ นตน แบบ
ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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สวนที่ 2

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป
(พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
มิติ

1. การสรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

1.1 การสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากรทั้ง
ขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการฝายการเมืองฝายสภา
ทองถิ่น และฝายประจําของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น
(1) โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและประโยชนสุขของประชาชน
1.1.2 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม
(1) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของ อบต.เมืองเกษตร
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักจะไมกระทําการอันเปน
การขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
(1) กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร
(2) มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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ป
2561

ป
2562

ป
ป
2563 2564

ป
2565

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

250,000

250,000

250,000

250,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

มิติ
1. การสรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.2 การสรางจิตสํานึกและ
1.2.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการตอตานการทุจริต
ความตระหนักแกประชาชนทุก
(1) โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
ภาคสวนในทองถิ่น
1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน
สาธารณะ
(1) โครงการปลูกตนไมเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ
(2) โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
(1) โครงการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูและการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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ป
2561

ป
2562

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-

30,000

-

30,000

ป
ป
2563 2564

-

30,000

-

30,000

ป
2565

-

30,000

หมาย
เหตุ

ไมใชงบประมาณ

มิติ
1. การสรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต

ภารกิจตามมิติ
1.3 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1.3.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
(1) โครงการคายพัฒนาเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด
1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
(1) โครงการสงเสริมพัฒนาความรูภูมปิ ญญาและศักยภาพของ
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคมและ
ครอบครัว
1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตําบลเมืองเกษตร

จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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ป
2561

ป
2562

ป
ป
2563 2564

ป
2565

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

หมาย
เหตุ

มิติ
2. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร

กิจกรรม : ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/
เงินเดือนและการมอบหมายงาน
(1) มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2.2.2 การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ
การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
(1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป”

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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ป
2561

ป
2562

ป
ป
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

ป
2565
งบ
ประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

-

ไ

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหารราชการเพื่อปองกันการ 2.1 แสดงเจตจํานงทาง
ทุจริต
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม : ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/
เงินเดือนและการมอบหมายงาน
(1) มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2.2.2 การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
(1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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ป
2561

ป
2562

ป
ป
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

ไมใช
งบประมาณ

มิติ
2. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ
2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ

2.3 มาตรการใชดุลยพินิจและ
ใชอํานาจหนาที่ตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.2.3 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ
(1) โครงการประเมินทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน
ตอการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) จัดทําคูมือสําหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
(3) จัดทําผังขั้นตอน ระยะเวลา ในการใหบริการประชาชน
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละ
ขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องคการบริหารสวนตําบล
(1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2.3.2 มีการกระจายอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจ
ใน อบต.
(1) มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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ป
2561

ป
2562

ป
ป
2563 2564

ป
2565

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติ
2. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงานบุคคลในการดําเนิน
กิจการ ความประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม
(1) กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแมดีเดน
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถิ่น
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
-

2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ไดทราบ หรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและ
การบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
(1) มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2.5.2 ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ได
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ อปท.
(1) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(2) มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองคกรอิสระ”

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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ป
2561

ป
2562

ป
ป
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

ป
2565
งบ
ประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

ไมใชงบประมาณ

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

-

-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ไดทราบ หรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรใน อปท.ที่ปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
(1) มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”

-

-

-

-

รวม

จํานวน 14 โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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ป
2562

ป
ป
2563 2564

ป
2565
งบ
ประมาณ
(บาท)

-

หมาย
เหตุ

ไมใชงบประมาณ

มิติ
3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1 จัดใหมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ของ อปท.ได
ทุกขั้นตอน

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารของทางราชการ
(1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ อบต.เมือง
เกษตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได
(1) มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย”
(2) กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพยสินของ อบต. และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่
เปนประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
(1) มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร”

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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ป
2561

ป
2562

ป
ป
2563 2564

ป
2565

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

ไมใชงบประมาณ

มิติ
3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ
3.2 การรับฟงความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนิน
กิจการตามอํานาจหนาที่ของ อปท. โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่
จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนใน
ทองถิ่น
(1) โครงการประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
สงเสริมการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น
(2) การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข อบต.เมืองเกษตร
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกข
ไดโดยสะดวก
(1) มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชน
ผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผล
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
(1) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/
รองทุกขรับทราบ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

21

ป
2561

ป
2562

ป
ป
2563 2564

ป
2565

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติ
3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
สวนรวมบริหารกิจการของ
การจัดทํางบประมาณ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
(2) ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
(1) มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร (ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น)
(2) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
รวม

จํานวน 13 กิจกรรม/โครงการ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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ป
2561

ป
2562

ป
ป
2563 2564

ป
2565

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผู
กํากับดูแล
(1) มาตรการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให
มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผล
การการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กํากับดูแล
(1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
(1) มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย

4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามชองทาง
ที่สามารถดําเนินการได

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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ป
2561

ป
2562

ป
ป
2563 2564

ป
2565

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

ไมใชงบประมาณ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานประมาณ การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการ
(1) กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชน
ไดรบั ทราบ
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ ภายใตระเบียบขอบังคับของกฎหมาย
(1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทน
ชุมชน

4.3 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาอบต. ใหมีความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบที่
กําหนดไว
(1) กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่น

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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ป
2561

ป
2562

ป
ป
2563 2564

ป
2565

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

ไมใชงบประมาณ

-

50,000

-

-

-

-

50,000

มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การเสริมสรางและ 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม
ปรับปรุงกลไกในการ ของชุมชนและบูรณาการทุก
ตรวจสอบการปฏิบัติ ภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
4.3.2 สงเสริมใหสมาชิกสภาอบต. มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบที่กําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
(1) กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
(1) มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
(1) กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
จํานวน 9 กิจกรรม/โครงการ
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ป
2561

ป
2562

ป
ป
2563 2564

ป
2565

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สวนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น
๑. ชื่อโครงการ

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และประโยชนสุขของประชาชน

๒. หลักการและเหตุผล
ดวย คณะผูบริหารและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูที่มีบทบาทสําคัญและ
เป น กลไกหลั ก ของประเทศในการให บ ริ ก ารสาธารณะ เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของประชาชน
ในทอ งถิ่น ทั้งยั งมีห นาที่แ ละความรับ ผิดชอบสํา คัญ ในอันที่จะบํา บัดทุกขบํา รุงสุข และสรางคุณภาพชีวิต
ที่ดีใหแกป ระชาชนในทองถิ่น โดยใหสอดคลองกับ นโยบายของรั ฐบาลและทองถิ่ น ดั งนั้ น การที่ป ระชาชน
ในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหารและ
พนักงานขององคกรปกครองสวนท องถิ่นทุกคน หากคณะผูบริหารและพนั กงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการ
กระทําทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การบ า น
เมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ไดกําหนดหลักเกณฑในการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ รณรงค
และสงเสริมคานิยมเรื่องความซื่อสัตย แกกฎระเบียบที่เอื้อตอการทุจริต ใชวิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมอยางเครงครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี สงเสริมใหผูบังคับบัญชา
ปฏิ บัติ ตนเปน แบบอย าง ประกอบกั บอนุส นธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลสวนท องถิ่ น
(ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่ง ได ป ระมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบ ริหารทองถิ่น สมาชิ กสภาท องถิ่น ขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครอง
สว นท องถิ่น โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่ อให ขา ราชการ พนัก งาน และลูก จา งขององคก รปกครองส วนท อ งถิ่ น
โดยทั่วไปใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน ไดแก
๑. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหนา ที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก
๔. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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ซึ่ง องคก ารบริห ารส วนตํ าบลเมื องเกษตร ไดยึ ดถือ เปน แนวทางสํา หรับ ประพฤติ ตนและ
เปนหลักการในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนํา
หลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจําวัน และประยุกตใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงไดจัดทําโครงการ ฯ นี้ขึ้นมา
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรมี
คุณธรรม จริยธรรม เขาใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
เปนแนวทาง ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และในการปฏิบัติราชการ
๓.๒ เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ไดรับการพัฒนาจิตใจ
และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวม ในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท
ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการ
กระทําความดี รูจัก การให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
๓.๓ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมรูถึงบทบาท อํานาจ หนาที่ ระเบียบ กฎหมาย เพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
๓.๔ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู ทักษะ และมีวิสัยทัศนกวางไกล ตลอดจนมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่
๓.๕ เพื่อสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณที่ไดรับจากการฝกบรม
และนํามาประยุกตใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลและการพัฒนาตําบล
๓.๖ เพื่อใหคณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร เกิดการ
เรียนรูในการอยูรวมกัน มีความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน รวมทั้งไดเปดโลกทัศนในการศึกษาองคความรู
ใหม ๆ
๓.๗ เพื่อ นําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใช ปรับ เปลี่ ยนมุมมอง ทัศนคติ
คานิย มและกระบวนทัศนในการปฏิบัติงานใหมี ประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น เพื่อ พั ฒนาทองถิ่นใหมีความก าวหน า
สนองตอบตอความตองการของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางเพื่อประโยชนของประชาชน
๔. เปาหมาย
คณะผูบริหาร / สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร /พนักงานสวนตําบล /
ลูกจางประจําและพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
6.๑ สํารวจขอมูล เสนทาง ติดตอประสานสถานที่เบื้องตน กําหนดแนวทางการฝกอบรม
6.๒ เสนอขอมูลและรูปแบบการดําเนินการฝกอบรม
6.๓ จัดทําโครงการเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อขออนุมัติโครงการ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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6.๔
6.๕
6.๖
6.๗
6.๘

ประชุมชี้แจงเจาหนาที่เพื่อวางแผนงานและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
สอบถามกลุมเปาหมายเพื่อใหแจงความประสงคเขารับการฝกอบรม
จัดเตรียมความพรอมตางๆ ประสานงานติดตอ หนวยงาน /สถานที่/ บุคลากรที่เกี่ยวของ
ดําเนินการจัดฝกอบรม
สรุปและประเมินผลการจัดทําโครงการและรายงานผลใหผูบริหารทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ 2561-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 250,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ไดรับการ
พัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท
สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
10.3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.เมืองเกษตร”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร พ.ศ. 2561 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีป ระกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตํ า บลจั ง หวั ด นครราชสี ม า เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมของพนั ก งานส ว นตํ า บล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 กําหนดใหพนักงานส วนตําบล ลูกจาง
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ อบต. มีห นาที่ดํา เนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่ อรักษาประโยชน
สวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะตอง
ยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี
ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชน
ทับซอน,ยื นหยั ดทํา ในสิ่ง ที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแก ประชาชนด วยความรวดเร็ว มี
อัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ.
ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการ
ใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหา
ประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนตน
และประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
องคการบริหารสวนตําบล ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม
ดังนั้น เพื่อใหเกิ ดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน
หรือการมีผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรบั บริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ
ตอสังคมตามลําดับ
3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร เพื่อใชเปนคานิยมสําหรับ
องคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
เปดเผยเปนการทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความ
โปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะผูบ ริห าร สมาชิก สภา พนั กงานส วนตํา บล ลูกจา งประจํา พนัก งานปฏิ บัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปน
การกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใช อิ ท ธิ พ ลตามอํ า นาจหน า ที่ ล ะความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน ส ว นตั ว โดยก อ ให เ กิ ด ผลเสี ย ต อ
ผลประโยชน สวนรวม ผลประโยชน
ทับ ซอ นมีห ลากหลายรูป แบบ ไม จํ ากั ดอยู ในรู ป ของตัว เงิน หรื อ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขา
ไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่
ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้ ง นี้ ห มายรวมถึ ง ความขั ด แย ง กั น ระหว า งผลประโยชน ส ว นตนและผลประโยชน ส ว นรวม ซึ่ ง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ดัง นั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงไดจัด กิจกรรมใหความรู ความเข าใจการป องกัน
ผลประโยชนทับซอน
แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร เพื่อปองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบล
เพื่อให พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ เปน เครื่ องกํากับ ความ
ประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน
3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มีจิตสํานึก
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทบั ซอน
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
สงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม
รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน
ทับซอนในภาครัฐทุกระดับ
ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน
และเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ใหเปน กลไกสํ าคั ญ ที่จ ะป องกัน การทุ จริ ต โดยเฉพาะการกระทํา ที่เอื้ อ ต อ การมี ผลประโยชน ทับ ซอ นของ
เจา หนาที่ในภาครัฐ องคการบริหารสว นตําบลเมืองเกษตร จึ งได ตระหนั กและเห็ นถึงความสําคัญ ของการ
จัด หาคูมือการปอ งกันผลประโยชนทับ ซอ นขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการเสริ มสรา งความรูความเขา ใจแก
บุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา
เพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารส วนตําบลเมืองเกษตร ให
บุคลากรผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง
3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชัน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคมู อื การปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
3. ตรวจสอบความถูกตอง
4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
5. แจกจายใหบุคลากร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการตอตานการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
2. หลักการและเหตุผล
ในภาวการณปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว
การดําเนิน ชีวิ ต การประกอบอาชีพมีการแขงขันคอนขาสูง มีการใชจายในชีวิตประจําวันที่เพิ่ มขึ้น อีกทั้ง
สภาพบานเมืองในปจจุบันที่ประสบปญหาดานเศรษฐกิจ ราคาสินคาโดยทั่วไปไดปรับตัวสูง ประชาชนทั่วไป
จึงตองแบกภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการประกอบอาชีพในปจจุบันจึงไมไดมุงเนนเพียงรายไดหลักเพียง
อยางเดียว การสนับสนุนใหประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได โดยเฉพาะประชาชนในตําบล
เมืองเกษตร ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตรเปนอาชีพหลัก และมีการวางงานหลังจากเก็บเกี่ยว
ผลผลิต
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดอบรมอาชีพระยะสั้นขึ้น
เพื่อพัฒนาการสงเสริมความรูความสามารถ วิสัยทัศนและแนวความคิด ทัศนคติ และเพื่อเปนการเพิ่มรายได
และลดรายจ ายแกตนเอง ครอบครัว ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงไดจัดทําโครงการ
ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น ขึ้น
3. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตแกประชาชนใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
๒.๒ เพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจ และเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพ
๒.๓ เพื่อเสริมสรางความสามัคคีของชุมชน
๒.๔ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นของกลุมอาชีพและประชาชนในตําบลเมืองเกษตร
4. เปาหมาย
- จัดอบรมอาชีพแกกลุมอาชีพ,กลุมสตรี ผูมีรายไดนอย ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
จํานวน ๓๐ คน
5. วิธีการดําเนินการ
๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๔.๒ ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔.๓ แจงผูเขารับการอบรมทราบถึงกําหนดการและหลักสูตรการอบรม
๔.๔ ดําเนินการประสานงานวิทยากรรวมทั้งประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔.๕ ดําเนินการอบรมตามหวงระยะเวลาที่กําหนด
๔.๖ สงเสริมอาชีพโดยการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “การทําอาหารและขนม”
6. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ 2561-2565)
7. หนวยงานรับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
8. สถานที่ดําเนินการ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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9. งบประมาณ
30,000.- บาท
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.๑ สามารถทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
10.๒ สามารถทําใหประชาชนมีความรู ความเขาใจและทักษะในการประกอบอาชีพ
10.๓ สามารถทําใหประชาชนมีความสามัคคีภายในกลุม
10.๔ สามารถทําใหประชาชนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีวิสัยทัศนและทัศนคติภายในกลุม
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1.2.3 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ
1. ชื่อโครงการ : ปลูกตนไมเนื่องในวันสําคัญตางๆ ในพื้นที่ตําบลเมืองเกษตร
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ที่ ทําให อุณหภู มิโลกสู งขึ้ น หรือที่เรี ยกว า สภาวะโลกรอน ซึ่ งสง ผลใหเกิดปรากฏการณ ทางธรรมชาติที่ มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น
ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่ สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่ง
ในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรอง
มลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ
ของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเนื่องในวันสําคัญตางๆ ในพื้นที่ตําบลเมือง
เกษตร เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified
City) และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดัง นั้น กองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอ ม
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของ
ประชาชนและพื้นที่วางเปลา ในเขตองคการบริหารสวนตํา บลเมืองเกษตร เพื่อให เกิ ดความรมรื่น แกชุมชน
พรอมทั้งเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน
สาธารณะรวมกัน
3.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในตําบลเมืองเกษตร
3.3 เพื่อใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลคาทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกรอน
3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและ
คลายรอนแกประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน 500 ตน
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ
ประชาชนในทองถิ่นเขารวมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหจัดเตรียม
สถานที่เพื่อปลูกตนไม
6.3 จัดซื้อกลาไม และประสานศูนยเพาะชํากลาไมเพื่อขอรับการสนับสนุนพันธุไม เพื่อใชในโครงการ
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6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน
และประชาชนในทองถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
10,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.2 ทําใหเพิ่มพื้นที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน
10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความ
รมรื่นในชุมชน
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1. ชื่อโครงการ “การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อรายไดสูองคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร เปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
สภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํา บล พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่ มเติมฉบั บที่ 5) พ.ศ. 2546 และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ซึ่ ง จะตอ งรับ ภาระถ า ยโอนอํ า นาจหนา ที่ จากสว นกลางในการพั ฒ นาตํา บลทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สัง คมและ
วัฒนธรรม ภายใตบังคับแหงกฎหมาย และการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา
ในเชิงภารกิจการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน วยงานที่ไมจําเปน การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนโดยใชวิ ธีการ
บริหาร กิจการบานเมืองที่ดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลักและการจัดเก็บภาษีเปนสวน
หนึ่งตามอํานาจหนาที่ ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อนํารายไดจากการจัดเก็บภาษีกลับไปพัฒนาในดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมภายในตําบล
ดัง นั้ น องคก ารบริหารสวนตําบลเมื องเกษตร จึ งไดเล็งเห็นความสําคั ญและความจํา เปน ในการ
จัดเก็บภาษี จึงไดจัดทําโครงการบริหารและการจัดการจัดเก็บภาษีขึ้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไป
ตามกรอบทิศทางและแนวทางการบริหารราชการตามหลักเกณฑและวิธีการ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคการบริหารราชการ
3. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับการบริการที่รวดเร็วและถูกตองตาม
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บใหเปนไปตามเปา ตามขอบัญญัติงบประมาณที่ไดตั้งไว
3. เพื่อเปนการวางระบบการปฏิบัติงาน เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และใชกฎระเบียบอยางมีดุลยพินิจ
4. เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุน การสรางความเขาใจ ในเรื่องภาษีและสรางความสัมพันธระหวาง
พนักงานและประชาชน
5. เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภาครัฐ
6. เพื่อเปนการวัดผลการปฏิบัติงาน ใหตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว และความพึงพอใจอยูใน
ระดับที่ยอมรับไดตลอดทั้งสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได
7. เพื่อมุงเนนใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล
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4. เปาหมายของโครงการ
1. เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ในการเสียภาษีภายในตําบลเมืองเกษตร ทั้ง 7
หมูบาน และประชาชนที่มีพื้นที่ ที่อยูในเขตตําบลเมืองเกษตร
2. เพื่อใหการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ และมีการจัดเก็บไดตามที่ตั้งเปาไว
3. ประชาชนในตําบลเมืองเกษตร ทั้ง 7 หมูบาน ไดรับความรูและความเขาใจในการบริหาร
ราชการของหนวยงานราชการ ในเรื่องการจัดเก็บภาษี
5. วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําหนังสือประชาสัมพันธ แจงใหผูใหญบานทั้ง 7 หมูบาน เพื่อเปนการประชาสัมพันธการ
จัดเก็บภาษีใหประชาชนทราบ พรอมทั้งจัดทําแผนพับ และปายประชาสัมพันธ รายละเอียดการจัดเก็บ
ภาษีตามจุดสําคัญตาง ๆ ภายในตําบลเมืองเกษตร
2. เจาหนาที่ออกสํารวจพื้นที่เพื่อนําขอมูลมาประเมินภาษี พรอมทั้งรับความคิดเห็นตาง ๆ ของประชาชน
ภายในพื้นที่
3. นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจ จากเจาหนาที่มาประเมินภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่
พ.ศ. 2508 พระราชบั ญ ญัติภ าษีโรงเรือนและที่ดิ น พ.ศ. 2475 และพระราชบั ญ ญั ติ ภาษี ปาย พ.ศ.
2510 แจงผลการประเมินจากเจาพนักงานประเมินภาษี ใหประชาชนที่เขาขายตองเสียภาษี พรอมทั้งแจง
ระยะเวลาในการยื่ นแบบ และการชํ า ระภาษี ใ หป ระชาชนทราบ ถา ประชาชนไม พ อใจ หรื อ ต อ งการ
รายละเอียดเพิ่มเติมในการยื่นแบบชําระภาษีสามารถรองเรียนมายังศูนยบริการประชาชนที่องคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร สงรายงานผลการประเมินภาษีใหผูบริหารทราบ พรอมทั้งสงรายงานการประเมิน
ภาษีใหเจาหนาที่จัดเก็บภาษีดําเนินการจัดเก็บภาษี
4. จัดใหมีการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ โดยเจาหนาที่จัดเก็บจะออกพื้นที่ใหบริการ การจัดเก็บภาษีทั้ง
7 หมูบาน ปรับขยายเวลาราชการใหบริการ การชําระภาษี ที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
ชวงเวลา 09.00 ถึง 12.00 น. และชวงเวลา 17.00 ถึง 20.00 น. เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน
5. จัดทําแบบสอบถามประชาชน เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวก และการบริการจัดเก็บภาษี ให
ประชาชนภายในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร โดยสุมสํารวจแตละหมูบาน
6. นําผลที่ไดจากการจัดเก็บภาษี มาประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งแบงออกเปน 2 ดาน
6.1 ประเมินผลการจัดเก็บภาษี จากตัวเลขที่จัดเก็บไดจริง โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณ
รายรับ ที่ตั้งไวและการจัดเก็บภาษีไดจริง ของปงบประมาณที่ผานมา
6.2 ประเมินผลการใหบริการประชาชนจากแบบสํารวจ จํานวน 100 ราย
6. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
7. สถานที่ดําเนินการ
1. บานหนองไผ หมูที่ 1
ณ ศาลากลางบานหนองไผ
2. บานคูเมือง
หมูที่ 2
ณ ศาลาวัดบานคูเมือง
3. บานตะโก
หมูที่ 3
ณ ศาลากลางบานตะโก
4. บานโนนตําหนัก หมูที่ 4
ณ ศาลากลางบานโนนตําหนัก
5. บานโนนเกษตร หมูที่ 5
ณ ศาลากลางบานโนนเกษตร
6. บานเมืองทอง หมูที่ 6
ณ ศาลากลางบานเมืองทอง
7. บานหนองโบสถ หมูที่ 7
ณ ศาลากลางบานหนองโบสถ
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8. งบประมาณและคาใชจาย
ไมไดใชงบประมาณ
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหประชาชนภายในตําบลเมืองเกษตร เกิดความพอใจมากที่สุด ในการบริการและอํานวย
ความสะดวกในการจัดเก็บภาษี ดังนี้
1.1 การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ระยะเวลาเดิมที่ใหบริการ 8 นาที / ราย เวลา
ใหมที่ใหบริการ 5 นาที / ราย
1.2 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ระยะเวลาเดิมที่ใหบริการ 10 นาที / ราย
เวลาใหมที่ใหบริการ 5 นาที/ ราย
1.3 ภาษีปาย ระยะเวลาเดิมที่ใหบริการ 8 นาที / ราย เวลาใหมที่ใหบริการ
5 นาที / ราย
2. ระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายที่ตั้งไว
3. ทําใหประชาชนในตําบลเมืองเกษตรมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษีและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
อั น จะเป น การสรา งความเข า ใจอั นดี ตอ การบริห ารงานขององคก ารบริห ารสวนตํ า บลเมื อ งเกษตรให กั บ
ประชาชน
4. กระบวนการบริหารเปนไปตามความตองการของประชาชนและตรงกําหนดเวลาภายใตหลัก
ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
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1.2.3 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ชื่อโครงการ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

๒. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคํานึงความพอประมาณ
ความมี เหตุ ผ ล และการสร างภู มิคุม กัน ที่ ดี เพื่ อ พร อ มรั บ ต อ ความเสี่ ยง บนพื้ นฐานความรอบรู ความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใชความรูอยางถูกหลักวิชา ควบคูไปกับการกระทําที่ไมเบียดเบียน
กัน การแบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความรวมมือปรองดองกันในสังคม จะสรางสายใยเชื่อมโยงคนใน
ภาคสวนตางๆ ของสังคมเขาดวยกัน สรางสรรคพลังในทางบวก นําไปสูความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน และการพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน เพื่อเปนการให ผูบริหาร
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการ พนักงานผูนําชุมชน และประชาชนในตําบลเมืองเกษตร ได
ศึกษาเรียนรูพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน
การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน การนอมนําโครงการตามพระราชดํา ริ การนํา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลเดช มาปรับใชในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตประจําวัน
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ไดเล็งเห็นความสําคัญในหลักการและปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการ พนักงาน ผูนํา ชุมชน
และประชาชนประชาชนภายในเขตพื้นที่ไดตระหนัก และเกิดการเรียนรูในการพึ่งพาตนเอง มีการดําเนินชีวิต
ใหอยูอยางพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดย
ไมตองพึ่งพาปจจัยภายนอกตาง ๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) และกระทรวงมหาดไทย ที่ไดกํ าหนดเปน ยุทธศาสตรในการสร างภูมิคุ มกันในประเทศให มีความ
เขมแข็ง เพื่อเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ ใหสามารถรองรับ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง มุงเนนใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สรางทุนทางปญญาอยางยั่งยืน ซึ่งการสรางความพรอม
จําเปนตองไดรับความมือจากทุกภาคสวน รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานสําคัญในพื้นที่
และมีความพรอมในดานวัสดุอุปกรณ บุคลากร และงบประมาณและเพื่อให การขับเคลื่ อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดําริของ
จังหวัดนครราชสีมา
๓. วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการ พนักงาน ผูนําชุมชน
และประชาชนในตํ า บลเมื องเกษตร มี ค วามรู ความเข า ใจในการนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใชในการปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน ตามหลักการ
ของความพอเพีย ง ความพอดี การใชชีวิต อย างรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตในความไม ประมาท ใช
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน มีคุณคา และเกิดรายได
2) เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการ พนั กงาน ผูนํา ชุม ชน
และประชาชนในตําบลเมืองเกษตร เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทของคนไทยทั้งชาติ การสร างการมี
สวนรวมดําเนินกิจกรรมอันเปนประโยชน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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3) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับทุกภาคสวนอันเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ตามแนวทางประชารัฐ
๔. เปาหมาย
ผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการ พนักงาน ผูนําชุมชน และ
ประชาชนในตําบลเมืองเกษตร
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
๔.๑ การจัดทําโครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
๔.2 กําหนดวันจัดทําโครงการ
๔.3 ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบและเห็นความสําคัญในหลักการและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหประชาชนภายในเขตพื้นที่ไดตระหนัก และเกิดการเรียนรูในการพึ่งพาตนเอง มีการ
ดําเนินชีวิตใหอยูอยางพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเองและครอบครัว
๔.4 สงเสริมการลดรายจายโดยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได
๔.5 ออกติดตามใหคาํ แนะนําผูเขารวมโครงการฯ ทุกหมูบานอยางตอเนื่อง
๔.6 สรุป ประเมินผล รายงานผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ 2561-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูเขารวมโครงการ ฯ สามารถสรางอาชีพเสริมหลังฤดูทําการเกษตรได
2. สามารถแกไขความยากจนของเกษตรกรที่ดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับหนึ่ง
3. เปนการเพิ่มรายได ลดรายจาย สงเสริมการสรางสัมพันธที่ดีกับครอบครัว
4. สามารถสรางความรัก ความสามัคคีภายในตําบล
5. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
6. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตาง ๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
๑. ชื่อโครงการ

โครงการคายพัฒนาเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด

๒. หลักการและเหตุผล
สถานการณครอบครัวในปจจุบันที่มีสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงตาม
กระแสโลกาภิวัตน และความกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม สงผลกระทบทําใหแบบแผนการดําเนินชีวิต
ของครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป การแพรระบาดของยาเสพติดที่สําคัญ พบวา มาจากปจจัยครอบครัว เชน
ครอบครัวแตกแยก หยาราง การใชความรุนแรงในครอบครัว เด็กขาดความอบอุน การอบรมเลี้ ยงดูที่ไม
เหมาะสม บุคคลในครอบครัวติดการพนัน หรืออยูในครอบครัวที่มีบุคคลในครอบครัวเขาไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติ ด เปนตน ซึ่งแทบจะทุกครอบครัวที่มีผูติดยาเสพติดจะมีปญหาต างๆ ซึ่งเปนปญ หาสังคมเกิดขึ้น
ตามมาเปนลูกโซอีกมากมาย
ดังนั้น การตระหนักและใหความสําคัญวาปญหายาเสพติดเปนปญหาที่ตองใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมของครอบครัว ในการเฝาระวังการเสพและการคายาเสพติดในชุมชน ตลอดจนเสริมสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดใหแกสมาชิกใหแกสมาชิกในครอบครัวที่มีแนวโนมตอปญหายาเสพติด จะชวยใหการแกไข
ปญหายาเสพติดเปนไปอยางยั่งยืน และสรางใหครอบครัวเปนสุขชุมชนเขมแข็งประเทศชาติมั่นคง
๓. วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวไดเรียนรูถึงความสําคัญของครอบครัว ความรัก การเอาใจใส
ที่ดจี ะชวยใหสมาชิกในครอบครัวไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
๒) เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวตระหนักรูถึงปญหายาเสพติด
๓) เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวรูถึงทักษะการปฏิเสธ
๔) เพื่อใหครอบครัวในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชน
๔. เปาหมาย
เด็กนักเรียนในตําบลเมืองเกษตรและผูปกครอง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
๑. ประสานทางโรงเรียนเพื่อจัดหาเด็กนักเรียนเขารวมโครงการ
๒. จัดหาและประสานสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการ
๓. จัดอบรมโดยมีโครงสรางหลักสูตรของการอบรม ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้
- บรรยายใหความรูถึงสถานการณปญหายาเสพติดในปจจุบัน ทักษะในการปฏิเสธ และ
การสังเกตเมื่อคนในครอบครัวติดยาเสพติด
- แบงกลุมทํากิจกรรมการแสดง เกี่ยวกับปญหายาเสพติดในชุมชน
- รวมกันวิเคราะหแนวทางในการชวยกันแกไขปญหายาเสพติดที่มีในชุมชน เพื่อสรางเปนรั้ว
ปองกันภัยยาเสพติดไมใหเขาสูครอบครัว
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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๓.๑ ดานคุณธรรม ประกอบดวย
- ความกตัญูกตเวที
- ความเสียสละ
- ความพากเพียร
- รูจักการประหยัดและอดออม
- ความซื่อสัตยสุจริต
๓.๒ ดานจริยธรรม ประกอบดวย
- การรูจักแบงเบาภาระครอบครัว
- ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี
- การมีสมั มาคารวะ
- การใชถอยคําสุภาพ
- การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ 2561-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 70,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. ผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของครอบครัวและผลกระทบในเรื่องยาเสพติด
๒. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเสพติด และทักษะในการปฏิเสธ
๓. สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับเพิ่มเติมไปปรับใชในครอบครัวเพื่อปองกัน
ไมใหสมาชิกในครอบครัวเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดได
๔. สามารถสรางเครือขายครอบครัวในการเฝาระวังยาเสพติดในชุมชน
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1.3.2 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการตอตานการทุจริต
1. โครงการ : โครงการสงเสริมพัฒนาความรูภูมิปญญาและศักยภาพของเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาสทางสังคมและครอบครัว
1.3.3 สรางจิตสํานึกและตระหนักในจิตสาธารณะ
1. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตําบลเมืองเกษตร
2 หลักการและเหตุผล
แกนนําสรางเสริมสุขภาพมีบทบาทหนาที่สําคัญในฐานะ ผูนําดานพฤติกรรมสุขภาพอนามัย การสื่อ
ขาวสารสาธารณสุข การแนะนําเผยแพรความรู การวางแผนกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข แนะนําความรูดาน
สาธารณสุขที่ถูกตองใหกับประชาชนในชุมชน เพื่อใหหมูบานบรรลุสุขภาพดีถวนหนาอยางยั่งยืน องคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการใหแกนนําสรางเสริมสุขภาพทุกคนไดรับความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ จําเปนตองมีการจัดทําแผนในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกแกนนําสรางเสริมสุขภาพแตละหมูบาน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย และ
เกิดความสามัคคีในหมูคณะ ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงไดจัดโครงการสงเสริมกิจกรรม
และพัฒนาศักยภาพแกนนําสรางเสริมสุขภาพ ตําบลเมืองเกษตรนอกสถานที่ขึ้น
3. วัตถุประสงคโครงการ
๑. เพื่อนําความรูมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและวิธีปฏิบัติของแกนนําสรางเสริมสุขภาพ
๒. เพื่อจัดทําแผนประจําป แกนนําสรางเสริมสุขภาพของหมูบาน
๓. เพื่อเปนการสรางความตระหนักในการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของแกนนําสรางเสริม
สุขภาพ
๔. เพื่อใหเกิดความสามัคคี ความสมานฉันทในหมูคณะ และเปดโลกทรรศนของแกนนําสรางเสริม
สุขภาพตําบลเมืองเกษตร
4. เปาหมาย
- แกนนําสรางเสริมสุขภาพ คณะผูบริหาร จนท.สาธารณสุข พนักงานสวนตําบล
5. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทํา/ขออนุมัติโครงการ
๒. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. จัดอบรม เกี่ยวกับความรูที่ตองใชในการปฏิบัติงานของแกนนําสรางเสริมสุขภาพ
๔. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
6. งบประมาณ
200,000 บาท
7. สถานที่
ณ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. มีแผนประจําปงานสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน
๒. แกนนําสรางเสริมสุขภาพทุกคนไดรับความรูความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของตัวเอง
๓. แกนนําสรางเสริมสุขภาพใชเปนแนวทางการดําเนินงานอยางถูกตองและถูกวิธี
๔. แกนนําสรางเสริมสุขภาพทุกหมูบานไดรับความรูเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรม.
๕. แกนนําสรางเสริมสุขภาพระดับตําบลทุกหมูบานเกิดความสามัคคีสมานฉันทในหมูคณะ
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
1. ชื่อกิจกรรม
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบับ ปจจุ บันที่ ใช อยูเป นฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ งสูก ารเปน ประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรกั ษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมิ นดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน อยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่
ของรัฐและประชาชนตองมีพ ฤติก รรมแตกตา งจากที่เปน อยูในปจ จุ บัน ไม ใชตํา แหนง หนา ที่ ในทางทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจั ดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความ
ยั่ง ยืน รั ฐจะตอ งใหความเปนอิส ระแกองคก รปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหง การปกครองตนเองตาม
เจตนารมณข องประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ นเป นหนวยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสว นท อ งถิ่ น จะทํา ได เท า ที่จํา เป น ตามกรอบกฎหมายกํ า หนด และต อ งเป น ไปเพื่ อ การคุ มครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับ วาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่ นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ ไดสรา ง
ความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไป
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ไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือ
ช องทางที่คนทํา งานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีได ไมมากเทากั บที่คนทํา งานใน
หนว ยงานราชการอื่ น และมูล คา ของความเสี ย หายของรัฐ ที่คนทํา งานในองค ก รปกครองส วนท อ งถิ่น ได
ก อใหเกิ ดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนท องถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเข มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริ หาร
กิจการบานเมืองที่ ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิด ประโยชนสุขแกป ระชาชน และยกระดับ มาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1
ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 4 ป จํานวน
1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มีความโปรงใส สามารถปองกัน
การทุจริตของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร เปน
บุค ลากรที่ มี ความสํ า คัญ ตอ องค ก ร โดยการขับ เคลื่ อ นการพั ฒนางานขององค ก ารบริ หารสว นตํา บลให มี
ศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน
การพัฒนางานขององคกร
จะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมี
มาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการ
ทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส
และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 72 และการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
มาตรา 6 ที่ กํา หนดใหการบริห ารกิ จ การบานเมือ งที่ดีนั้น ตอ งกอ ใหเกิดประโยชนสุข ของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล
- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของเจาหนาที่ได

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช
ประโยชน
ในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด
1. ชื่อกิจกรรม
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
2. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดี ย วกั นและสอดคลองกับ การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคก รปกครองสวนท องถิ่ น จึ ง มี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงิน
ตามข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป และดํ า เนิ น งานตามขั้ น ตอนของระเบี ย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรกองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
5. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากร กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ
โครงการประเมินทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น
ตามอํา นาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบั ญญัติกํ าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลและในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึง
การมี สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทอ งถิ่น การจัดทํางบประมาณการจัดซื้ อจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
องคการบริหารสวนตํา บล ในฐานะผูใหบ ริการก็จ ะไม ทราบว า ภารกิจที่ให บริ การไปนั้ น ประชาชนไดรับ
ประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนอง
ความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการโครงการ
ประเมินทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
เพื่อใหเปนไปตามหลักวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎี กาวาด วย
หลั กเกณฑแ ละวิธีก ารบริหารกิจ การบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให การบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนอง
ความตองการ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูม า
ขอรับบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนตําบล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
เพื่อ ประโยชนในทอ งถิ่น ลูก จา งและพนัก งานจา ง อี ก ทั้งเพื่ อเปนการสร า งความโปรง ใสในการใหบ ริ การ
สาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ
3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน
3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัด จา งสถาบัน การศึกษาระดับ อุดมศึก ษาของรัฐที่มีการสอนในระดั บปริ ญญาตรี ขึ้น ไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน
1 ครั้ง ตอป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบที่
กําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน
6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการ
จางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ งบประมาณ 25,000 บาท/ป
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด อบต.
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผูรบั บริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแต ละขั้นตอน เปด เผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขาย
สารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีก าวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่ อ ให ก ารประเมิ นบริห ารจั ด การบ า นเมือ งที่ ดี เป น ไปด ว ยความเรีย บร อ ยเกิ ด ประโยชน สุ ข ต อ
ประชาชน เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ต อ ภารกิจ ขององคก รมีป ระสิ ทธิ ภ าพและความคุม ค า สามารถลดขั้น ตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวา
ปที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลด
ขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อ ตอบสนองความตอ งการของประชาชนโดยยึ ด กรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ตามกฎหมายเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรใหสั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตําบลเมืองเกษตร
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการใหบ ริก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ได จ ริ ง และพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว า เรื่ อ งใดที่
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ใหประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
และผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ.
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ
ดํา เนิ น การดังกลา วเป นไปตามกรอบรวมทั้ง ทิศ ทางและแนวทางการบริ หารราชการดังกลา ว จึ งได มี การ
ประกาศใช พระราชกฤษฎีก าวา ดว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิธีก ารบริห ารกิ จการบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวก
ในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึง
เป น งานบริก ารแบบหนึ่ งของระบบการบริ ก ารสาธารณะ ที่ผู บ ริหารและพนั ก งานทุ กท า นจะต องรว มกั น
ปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อ
ประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่ องาน
บริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ใหกับ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรและผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร
5. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรบั ผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน
บริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองใน
การจั ด ทํ า โครงการมาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขวิ ธี ก าร ขั้ น ตอนหรื อ ระยะเวลาในการให บ ริ ก ารให ดี ยิ่ ง ขึ้ น อย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงกระบวนงานทุกป
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได
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60

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพื่อเป นการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิ จารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข า ยของความรั บ ผิ ดชอบที่จ ะมอบหมายให ผู ใตบั งคั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอย างดี ดวยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริ ห ารราชการต อ งเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของ
งานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนเมืองเกษตร ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผูบ ริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ
หัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแมดีเดน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งในวโรกาส 12 สิ ง หาคมของทุ ก ป เป น วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เปนวันแมแหงชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันแม
แหงชาติเปนประจําทุกปติดตอกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยางนานัปการ พระองคทรงเปนแมของปวงชนชาวไทยที่เปยมลนดวยพระเมตตา
ทรงหวงใยอยางหาที่เปรียบมิได และเปนการเผยแพรพระคุณของแมที่มีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
องคการบริหารสวนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/
บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
ดังนั้ น องคการบริหารสวนตําบลจึงไดจัดกิจกรรมวันแมแ หงชาติ คือการคัดเลือกแมดีเด น ในพื้น ที่
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อมอบเกียรติบัตร เปนการสรางแบบฉบับที่ดีใหปรากฏแกสาธารณชน และให
สังคมไดตระหนักถึงหนาที่อันสําคัญยิ่งของแม ที่สําคัญเพื่อเปนแบบอยางที่ดีของคนในชุมชนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกแม ผูมคี วามซื่อสัตย สุจริต ตั้งมั่นอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อใหแม ที่ไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางที่ดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เปาหมาย
จัดพิธีมอบโลเกียรติบัตรแมดีเดน จํานวน 1 ครั้ง/ป ครั้งละ 7 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือก
ใหเปนแม ดีเดน ประจําป เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ
6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 7
หมูบาน เพื่อใหแตละหมูบานดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกใน
ชั้นตนมายังองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจาก
หมูบานตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อแม ดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให
ผูบริหารทราบและเห็นชอบ
6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบเกียรติบัตร ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน 1 ครั้ง/ป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- มีแมดีเดน ที่ไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมาย
10.2 ผลลัพธ
- มีแมดีเดน ที่เปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
-

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
-

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึ ง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดํา เนิน งานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่
เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนั กถึ งความรั บ ผิด ชอบและการมี สวนรวมในการตอตานการทุ จริ ต ภายในองค กร ของผูบ ริหารและ
เจ าหนา ที่ถึงแมจ ะเปนสิ่งที่ ยากตอ การดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หน วยงานต องสรา งใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดัง นั้ น องคก ารบริห ารส ว นตํ า บลเมื อ งเกษตร จึ ง ได จัด ทํา มาตรการ “จั ดทํ า ข อ ตกลงการปฏิ บั ติ
ราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานใหสงู ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) (จัดทําขอตกลงทุกป)
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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2.5.2 มีก ารใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จั งหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข องกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน
ทั้งสํ านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มหี นาที่สําคัญ
ดัง นั้ น องค ก ารบริหารสว นตํา บลเมือ งเกษตร จึ ง ได มีม าตรการ “ให ค วามร ว มมื อ กับ หน วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมปี ระสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลจากหนวยงานภาครั ฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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2.5.3 ดํ า เนินการให มีเ จ า หนา ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบดํ าเนิน การให เป น ไปตามกฎหมาย กรณี มี เ รื่อ ง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีส วนรวมโดยเป ดโอกาสใหป ระชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรี ยน แจงเบาะแส เสนอข อคิดเห็น ซึ่ง
สามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการ
บริหารสวนตํา บลเมืองเกษตร รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่
รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรบั ทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปรงใสและเปนธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร ใหผูรบั บริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) (จัดทําคําสั่งทุกป)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ อบต.เมืองเกษตร ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทํา
การของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูล
ขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตางๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดัง กลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูล
ขาวสารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เกษตร โดยมีสํานักปลัด เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชน
จะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดย
ถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จํานวน 1 แหง
5. พื้นที่ดําเนินการ
ณ ศูนยขอ มูลขา วสารขององคการบริหารสวนตํา บลเมืองเกษตร (ภายในศูนย บริการรวมองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร)

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได
ขอมูลครบตามรายการที่กําหนด
6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด . องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบ
และตรวจสอบได
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญ
และหลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูล
ตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย
3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภท
ขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก
- แผนพัฒนาทองถิ่น
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) (ประชาสัมพันธทุกป)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ใหมีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรและปดประกาศขอมูลดังกลาวที่
บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ดว ยพระราชบัญญัติขอมูล ขา วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กํ าหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงไดตระหนักและเห็ นความสําคัญของการเผยแพร
ขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหน วยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศั พ ท เ ฉพาะ การเผยแพร ขอ มู ล ทางสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ต า งๆ โทรทั ศ น วิ ท ยุ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักของไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 5 ชองทาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลตามชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชน
สืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) (ประชาสัมพันธทุกป)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนาที่ ขององค กรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจ การที่ จะมีผ ลกระทบตอความ
เปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ “โครงการประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาทองถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
แผนชุมชน เปนแนวทางในการพัฒนาของชุมชนที่เกิดจากคนในชุมชนรวมกันจัดทําขึ้นมาซึ่ง
เปนแผนที่มุงเนนสงเสริมประชาชนใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน รับรูและตระหนักถึงสภาพปญหาความ
ตองการของตนเอง รวมกันคิดหาทางแกไขปญหาดวยกัน บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพาภายนอก
โดยใชทรัพยากรหรือศักยภาพทางภูมปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมของชุมชนที่มีอยู
แผนพัฒนา 5 ป เปนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดเศรษฐกิจและ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีความสําคัญใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยไดกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นดานตาง ๆ ออกมาใน
รูปแบบของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการสําหรับปงบประมาณในแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องครอบคลุม
ระยะเวลาสี่ป โดยมีเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลนําปญหา ความตองการจากแผน
ชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบกับขอ
17 (1) แหงระเบียบเดียวกันกําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การ
พัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา จาก
หนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น จึงจําเปนจะตองสรางกระบวนการเรียนรูและกําหนดกรอบการจัดทําใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและ
ตอเนื่องกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สัมฤทธิ์ผล ลดการซ้ําซอนของโครงการ เกิดบูรณาการความคิด การ
ปฏิบัติงานรวมกันระหวางองคการปกครองสวนทองถิ่นกับชุมชนในพื้นที่
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ไดเห็นความสําคัญในการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเมืองเกษตร เพื่อรับฟงปญหาและความตองการของหมูบานในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่นและเปดโอกาสใหประชาชนในแตละหมูบาน จํานวน 7
หมูบาน ไดเขามีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมเสนอปญหา ความตองการของประชาชนและเพื่อเปน
แนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป จึงจัดทําโครงการดังกลาวขึ้น
3. วัตถุประสงค
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันคิดที่จะพัฒนา
และแกไขปญหา ความตองการของตนเองและสามารถรวมกันจัดทําแผนชุมชนของตนเองไดอยางถูกตอง มี
คุณภาพ
2. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไวเปนเครื่องมือใน
การบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เปาหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกตองเปนไป
ตามระเบียบฯ
3. เพื่อใหกระบวนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมีความตอเนื่องกัน และ
เชื่อมโยงสอดคลองการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ําซอนของโครงการ มีการบูรณาการประสาน
ความคิด การปฏิบัติบนพื้นฐานขอมูลรวมกัน
4. สถานที่ดําเนินการ
จํานวน 7 หมูบาน ในตําบลเมืองเกษตร
5. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
6. กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 จัดทําแผนชุมชน
วิธีการขั้นตอนการดําเนินงาน
1. สํารวจ รวบรวม ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานทั่วไป สภาพสังคม เศรษฐกิจ (ของทั้ง 7
หมูบาน)
2. แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนแผนชุมชน ทั้ง 7 หมูบาน
3. จัดประชุมฝกอบรมคณะทํางานขับเคลื่อนแผนชุมชนทั้ง 7 หมูบาน เพื่อใหความรู
ความเขาใจวิธีการจัดทําแผนชุมชน และวิเคราะห ทบทวนแผนชุมชนปปจจุบัน และจัดทํารางแผนชุมชน
ตอไป
4. คณะทํางานขับเคลื่อนแผนชุมชนยกรางแผนชุมชนเพื่อเตรียมเสนอในเวทีประชุม
ประชาคม
5. จัดเวทีประชุมประชาคมหมูบานเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะปญหา ความตองการ และพิจารณากลั่นกรองสําดับความสําคัญ ลงประชามติเห็นชอบรางแผน
ชุมชน
6. จัดทําแผนชุมชนเปนรูปเลม ติดตอประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบล
หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนในดานงบประมาณและการปฏิบัติงาน
6.3 จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
วิธีการขั้นตอนการดําเนินงาน
1. จัดทําประกาศ กําหนดการประชุมประชาคมทองถิ่น เพื่อจัดทําและแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป และประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปรับทราบ
2. แจงประสานขอความรวมมือจากกํานัน/ผูใหญบานในพื้นที่ เพื่อขออนุญาตจัดการ
ประชุมประชาคมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ไดแจงใหทราบหรือที่นัดหมาย
3. จัดประชุมประชาคมทองถิ่นระดับตําบล ตามกําหนดการ โดยแจงในที่ประชุมประชาคม
ไดรบั ทราบถึงวิสัยทัศน กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
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และเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น เสนอแนะสภาพปญหา ความตองการ ตลอดจนโครงการ
พัฒนาในแผนชุมชนที่เกินศักยภาพ และลงมติเห็นชอบเพื่อพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
4. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น นําขอมูลที่ไดจากการประชุม
ประชาคม และจากแผนชุมชนรวบรวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น แลวนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
พิจารณา
5. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นและเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรเสนอความเห็นชอบตอสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร พิจารณาอนุมัติรา งแผนพัฒนาทองถิ่น และนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
ประกาศใหใชแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
7. องคการบริหารสวนตําบลเสนอโครงการที่เกินศักยภาพจะดําเนินการเองไดตอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอเพื่อจะไดประสานและบูรณาการโครงการในระดับ
อําเภอและจังหวัด
7. งบประมาณดําเนินการ
10,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
9. การติดตามและประเมินผล
แผนชุมชน
ติดตามและประเมินผลจากการจัดทําแผนชุมชนที่แลวเสร็จและนํามาสงมอบแกองคการ
บริหารสวนตําบล
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลเมืองเกษตร จะรายงานและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอ
สภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
1. ระหวางเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม
2. ระหวางเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม
3. ระหวางเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน
4. ระหวางเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน
ระยะเวลาในการประเมินผล
ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. ทุกหมูบาน/ชุมชน สามารถจัดทําแผนชุมชนของตนไดอยางถูกตอง มีคุณภาพ
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สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือ แนวทางการพัฒนาชุมชนอยางมีทิศทาง เปาหมาย สอดคลองกับความ
ตองการและชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. หมูบาน/ชุมชน มีแผนชุมชนที่ใชเปนเครื่องมือบริหารจัดการภายใน และประสานงาน
ดานงบประมาณกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานเอกชน ตลอดจนหนวยงานราชการตาง ๆ
๓. องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใชเปนแนวทางการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทางเปาหมายที่ชัดเจน
5. กรอบแนวทางพัฒนาระหวางชุมชนและองคการบริหารสวนตําบลมีความสอดคลอง
ประสานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ําซอนของโครงการพัฒนา
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1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตํา บลเมืองเกษตร เปนหนวยงานภาครัฐที่เนน การใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดํา เนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปน การอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตอ งการของประชาชน องคก ารบริห ารสว นตํา บลเมืองเกษตร จึง มีก ารจั ดตั้ง ศู น ย รั บ
เรื่องราวร องทุ กข เพื่ อไวสํา หรับรับ เรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนใน
พื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง
รองทุกข/รองเรียน ดังนี้
6.1 ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 0-4475-6344 ทางโทรสารหมายเลข 0-4475-6344
6.3 ทางเว็บไซต
6.4 ทางไปรษณีย
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7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน
2. หลักการและเหตุผล
กองการสาธารณสุข เปนหนวยบริการดานสาธารณสุข ในการใหบริการแกประชาชนแบบองครวม
ผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค เพื่อมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้น
รวมทั้งเปนชองทางที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรบั บริการที่มีความเทาเทียมและโปรงใส
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีชองทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก กลองรับความ
คิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ผานเว็บไซตองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่อง
รองเรียน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบ
ถึง
การไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ทุ ก ครั้ ง จะต อ งมี ก ารตรวจสอบ กลั่ นกรองการใช อํ า นาจ โดยการเป ด โอกาสให ทุก ภาคส ว นได รับ ทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียน
รองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรอ งเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561 – 2565
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
9. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วา ดว ยการจั ดทํ า แผนพัฒนาองคก รปกครองสว นท อ งถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกร
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้ น เพื่ อใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น รูป แบบ
องคการบริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรใหสอดคลอง
กับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จํานวน 10 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมประชาคม เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล บางตําแหนงในปจจุบันจะ
ครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลจึงตองดําเนินการคัดเลือก
บุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2)
และขอ 9 ที่กําหนด
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตรเพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรความตองการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และให
ความสําคัญในการตอตานการทุจริต

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขาง
ใหมแ ละมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอ าจไดรับ ทราบถึ งความสํ าคัญ ของการกระจาย
อํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงได
จัดทําโครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป ขึ้น เพื่อใหป ระชาชนมีความรูความ
เขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่น
ตนเอง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ อีกทางหนึ่ง
ดวย
4. เปาหมาย
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทย
ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 100 คน
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่
5.2 แตงตั้งคณะทํางาน
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2565)
7. งบประมาณ
10,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปในดานการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาค
ประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร
3. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ไดมีกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมี
สวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาที่อยาง
ถูกตอง
4. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 7 หมูบาน
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรไดมีกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตรในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ
เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรู
ทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการทุกปงบประมาณ
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดและสวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร
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9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
2. หลักการและเหตุผล
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริห ารส วนตํา บลว าสัมฤทธิ์ผ ลตามเปา หมายหรือ ไม ตลอดจนเป น การตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข ส งเสริม
พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตอไป
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อใหการประเมินผลการปฏิ บัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลมี
มาตรฐานในการปฏิ บัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จํานวน 7 คน ประกอบดวย
(1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
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(2) ผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
(3) ผูทรงคุณวุฒิ
(4) ปลัด (อบจ./องคการบริหารสวนตําบล/อบต.)
(5) หัวหนาสํานักปลัด
(6) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

2 คน
2 คน
เปนกรรมการและเลขานุการ
เปนผูชวยเลขานุการ
เปนผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ปละ 2 ครั้งเปนอยาง
นอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมา
ใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร
3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป
4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรมอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตรพรอมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
2. หลักการและเหตุผล
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
1. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรใหเกิดความ
โปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน
และเพื่ อ ใหส อดคลอ งกั บแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององค กรปกครองสวนท องถิ่น ซึ่ ง
สอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แห งพระราชกฤษฎีกา วา ดวยหลัก เกณฑแ ละวิ ธีก ารบริ หารกิ จการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบ
ได เสริมสรางบทบาทของประชาชน
2. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
4. เปาหมาย
ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการโครงการ
6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร หรือโครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตรมีความโปรงใส ตรวจสอบได

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผกู ํากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให การปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตํ าบล
เมืองเกษตร จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน แผนดินกําหนด
เปนประจําทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตรทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
5. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
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5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2565) (ดําเนินการทุกป)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสวน/กอง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กํากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ในอดี ต ที่ ผ า นมาการบริ ห ารงานของหน ว ยงานภาครั ฐ ได มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให ถู ก ต อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ ที่ ท างราชการกํ า หนดไว ซึ่ ง ไม ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนว ยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้ง นี้ สาเหตุ สวนหนึ่ง อาจเกิ ดจากการกําหนด
หนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนด
ระบบการควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงได
กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
และผูบริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร/ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมายระเบียบ ขอบังคับที่วางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม
3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

95

- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น
รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไม
กอนวันที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรรับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรจะออก
คําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน
- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินที่ไมเปนธรรม
- นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน

7. ระยะเวลาการดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ
ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ยาย ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผย
และสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรบั ทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตอ งอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่ รวดเร็ ว ถูก ตอง ประชาชนหรือ
ผู รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจสร า งความสะดวกให แ ก ป ระชาชนมากที่ สุ ดถู ก ต อ งทั้ ง ระเบี ย บกฎหมาย
ขอ เท็ จจริง ไมมี ขอผิดพลาดบริการด วยความเสมอภาคกัน ไมเลือ กปฏิบั ติเสริมสรา งความโปร งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการ
ที่ โปรง ใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงิ นจากหนวยงานภายในและภายนอกไม พบข อบกพรอง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าดวยการรั บเงิน การเบิ ก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ภายใน
เกาสิบ วันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส งเสริมการปกครองทองถิ่ น
กําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ
ทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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5 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2565) (ดําเนินการทุกป)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาว าดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุ ทธศาสตรการ
พัฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรจึ งไดดําเนิน การ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทน
ชุ มชน เพื่อ ให ป ระชาชนเขา มามีสวนรวมโดยผา นชองทางหรือกลไกในการร วมเป น คณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมี
โอกาสในการไดรบั ขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับ ภาครัฐมากขึ้น เพื่อ กระตุนการปรับ เปลี่ย นสูการบริห ารราชการที่
เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและ
เพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคม เพื่ อ เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนเข า ร ว มเป น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าดวยการ
พัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมี
ผูแทนชุมชนเขาร วมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรใหความสํา คั ญในการมีตัวแทน
ชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชน
รวมตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ดว ยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทัก ษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่น ใหมี ความพรอ มที่จะรั บ
ภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ไดดําเนินการเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรู
และทักษะดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชให
เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดัง นั้ น องคการบริหารสว นตํา บลเมือ งเกษตร จึงไดมีการจั ดสงสมาชิ ก สภาท องถิ่น ใหเข า รับ การ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพั ฒนา
องคกร พัฒนาทองถิ่น ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จํานวน 14 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร และหนวยงานที่จัดฝกอบรม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสง
สมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ
6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
50,000 .- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จํานวน 14 ราย ไดรับการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงาน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สํา คั ญ ที่ ใชสําหรั บ ติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ ายบริ หาร ซึ่ง อํา นาจในการบริห าร
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะ
เปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดย
ความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบล
มีบรรยากาศการทํา งานแบบมีสวนรวมและมีป ระสิทธิภาพ ยั งสรา งความนา เชื่อถือ ให กับ องคกร สามารถ
นําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
3.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จํานวน 14 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัด
จางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ
ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชน
ของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวา
มีการกระทําคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลัก เกณฑ และวิธี ก ารบริห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการหมูบานหรือตัวแทนประชาชนในหมูบานองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการหมูบาน หรือตัวแทนหมูบานเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการหมูบาน หรือตัวแทนหมูบานเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการหมูบานมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการ
คอรรัปชันได
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการหมูบาน หรือตัวแทนหมูบานเปนหนวยเฝาระวังการ
คอรรัปชันในระดับตําบล

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในตําบลเมืองเกษตร
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลเมืองเกษตร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดําเนินการ
10,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข

ภาคผนวก
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
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