แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2560 – 2563)

องค์ การบริหารส่ วนตาบลแม่ ปะ
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง

ส่วนที่ 1
******************************************************************
บทนำ
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่
อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มี ผลต่อการขยายตัวของการทุจ ริตในระดับ ท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอานาจลงสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้บริการ
ต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้ นแต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้ม
ของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
(1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
(3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
(4) สภาพหรือ ลัก ษณะปั ญ หาของการทุ จ ริตที่ เกิ ดจากการขาดความรู้ความเข้ าใจและขาดคุณ ธรรม
จริยธรรม
(5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
(6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตทีเ่ กิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ
(7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สำเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
(1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้ม แข็ง
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
(2) กำรผูกขำด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ
(3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
(4) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการทุจริตเพิ่มขึ้น
(5) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็น
แก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
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หลักกำรและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการกากับ ดูแลองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบที่กฎหมายกาหนด และต้ องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กาหนดให้การบริห ารราชการซึ่งรวมทั้ ง
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อ พิ จ ารณาจากบทบัญ ญั ติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องดัง กล่าวจะเห็นได้ว่าการบริห าร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น
ยังมีปัญหาหลายประการ ที่สาคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกากับ
ดูแลโดยองค์กรที่มี อานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนทาให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สขุ แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทีเ่ อื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทาในลักษะ
ที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปัญ หาที่ พ บในองค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น ตามสื่อ สิ่ง พิม พ์ หรือสื่ อประชาสั ม พั นธ์ จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสาคัญที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อม
เกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกๆตาแหน่ง จะต้องมี จิตสานึกค่านิยม ทัศนคติ ที่ชื่นชม ยอมรับหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบ าล” แล้ว หน่วยงานองค์ก รอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่ นและไว้วางใจ
ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน
อบต.แม่ปะ อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง ซึง่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้าน
การป้องกันการทุจริตแล้วก็ทาให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัตงิ านเพือ่ ประโยชน์สุข
ของประชาชนอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1. เพื่อให้ อบต.แม่ปะ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลือ่ นมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของ อบต.แม่ปะ
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ของ อบต.แม่ปะปฏิบัตริ าชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็ง
4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัตหิ น้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของ อบต.แม่ปะ
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรูเ้ ท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
6. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เป้ำหมำย
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาของ อบต.แม่ปะ ตลอดจนประชาชน มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย
2. อบต.แม่ปะ มีระบบการปฏิบัติงานทีส่ ามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และ
เจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมชิ อบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็น
เยี่ยงอย่าง
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
4. อบต.แม่ปะ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
5. อบต.แม่ปะ พัฒนาบุคลากรผูป้ ฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัตหิ รือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
มีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)
จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
และชีวิตประจาวัน
2. ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตาบลหนองแซง
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการ
ทุจริต
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ส่วนที่ 2
******************************************
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2560 – 2563)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

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

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1.1(1) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

200,000

200,000

200,000

200,000

40,000

40,000

40,000

40,000

30,000

30,000

30,000

30,000

-ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1.2.1 โครงการส่งเสริมปรับปรุง
แก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
1.2.2(1) โครงการรักษ์น้า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน
1.2.2(1) โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง
1.2.3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน

1.3.1 (1) โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
-การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม(โต
ไปไม่โกง)
1.3.2 (2) โครงการพัฒนา
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หมายเหตุ

คุณธรรมจริยธรรม

20,000

20,000

20,000

20,000

370,000

370,000

370,000

370,000

-การเข้าค่ายพุทธบุตร
มิติที่ 1

รวม

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

จำนวน 6 โครงกำร

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

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

~6~

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อานาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3.2 (1) มาตรการการ
มอบอานาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
2.3.2 (2) มอบอานาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
2.3.2 (3) มาตรการออก
คาสั่งมอบหมายของนายก
เทศบาล ปลัด เทศบาลและ
หัวหน้าส่วนราชการ

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

มิติที่ 2

รวม

2.4.1(1)กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ

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

จำนวน 15 โครงกำร

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000
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หมายเหตุ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

มิติ

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

มิติที่ 3

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

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

3.1.3 (1) มาตรการจัดให้มี
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง 50,000
ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.
และสื่อประชาสัมพันธ์
3.2.1 (1) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน

50,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

3.2.2.(1)โครงการ อบต.
เคลื่อนที่ บริการประชาชน

10,000

10,000

10,000

10,000

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนา อบต.แม่
ปะ

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

จำนวน 7 โครงกำร

100,000

100,000

100,000

100,000

3.2.1(2)การดาเนินงาน
ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ อบต.
แม่ปะ

3.3.1 (2) ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตาบลประจาปี
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หมายเหตุ

มิติ

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.2(1)กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

4.1.1 (1) โครงการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน

4.2 การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้

4.2.1มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบกากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การ
โอนย้าย

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

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

มิติ

ภารกิจตามมิติ

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

หมายเหตุ

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

มิติ

มิติที่ 4

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

4.4.1 (1) กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต

รวม

จำนวน 3 โครงกำร

4.4.1 (2)มาตรการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000

10,000

35,000
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10,000

10,000

10,000

35,000

35,000

35,000

หมายเหตุ

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.1 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำรกำรเมือง
ฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรที่ 1.1.1(1)
โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำน อบต.แม่ปะ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ และเป็นกลไกหลักในการ
ให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะ
บาบัดทุกข์บารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น
ดังนั้น การที่ป ระชาชนในแต่ล ะท้ องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ ดีมี ความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับ การประพฤติป ฏิบัติของคณะ
ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึก ที่จ ะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุก สิ่ง เพื่อ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการ
ทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารจัดการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบย่าง ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการ
และแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน ได้แก่
1. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ซึ่งอบต.แม่ปะได้ยึดถือเป็นแนวทางสาหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน
ดัง นั้น เพื่ อ เป็นการพั ฒ นาจิตใจและเพื่ อพัฒ นาบุคลากรในสังกั ด สามารถนาหลักคุณ ธรรม จริยธรรมไปพั ฒนา
คุณภาพชีวิตในประจาวัน และประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม อบต.แม่ปะจึงได้จัดทาโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร และพนักงานของอบต.แม่ปะขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บ ริหารและพนักงานของอบต.แม่ปะได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรม
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานของ อบต.แม่ปะเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3. เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.แม่ปะ
4.2 พนักงานส่วนตาบล
4.3 พนักงานครู
4.4 ลูกจ้างประจา
4.5 พนักงานจ้าง
4.6 พนักงานจ้างเหมาบริการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักสงฆ์ หรือ วัด ในเขต อบต.แม่ปะ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 วางแผนภายในองค์กรเพือ่ หาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ
6.2 ติดต่อประสานวิทยากร
6.3 ดาเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ
6.4 ติดตามรายงานผลการดาเนินโครงการ ฯ ให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวน 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด อบต.แม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. คณะผู้บริหารและพนักงานของ อบต.แม่ปะได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางาน
ได้อย่างเหมาะสม
2. คณะผู้บริหารและพนักงานจ้างของ อบต.แม่ปะเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อัน ดีระหว่างกัน
และกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนท้องถิ่น
โครงกำรที่ 1.2.1
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
2.หลักกำรและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจานวนมาก แต่ลักลอบตัดไม้ทาลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้
เพิ่ม มาขึ้น อย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจ จุบันทรัพ ยากรป่าไม้ ของประเทศไทยมี จ านวนลดน้อยลง ซึ่ ง ผลกระทบต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชานจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ
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สมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์
ท่านได้พยายามคิดค้นวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้
เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดาเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3
อย่าง ได้แก่ ปลูก ไม้ ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่ ” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่ อยู่อาศัยและ
จาหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน
เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ได้ตระหนักถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทาโครงการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
3.วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างลุ่มอาสาสมัครและพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น
4.เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ หมู่บ้าน โดยปลูกพันธ์
ไม้ประเภทต่างๆ ทัง้ ไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น
4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ปะ จานวน 10 หมู่บ้าน และพื้นทีท่ ั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ปะ พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ผู้นาชุมชนกลุม่ ต่างๆ ทัง้ 10 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน
ประกลุ่มผูส้ ูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น
5.พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ป่า และแหล่งน้า คู คลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6.วิธีดำเนินงำน
6.1จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ และแหล่งน้า
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
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คูคลองใน

6.2จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สงิ่ แวดล้อมประจาชุมชน
6.3จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมประจาชุมชน
6.4จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กาจัดวัชพืชในแม่น้าคูคลอง ทาความสะอาดถนน
และพื้นทีส่ าธารณะประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6.5จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาดร่ม
รื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6.6จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบ่ ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานทีป่ ระสบความสาเร็จในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วน ตาบลแม่ปะ
7.ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวน 50,000 บาท
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9.ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เกิดกลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น
โครงกำรที่ 1.2.2.1
1.ชื่อโครงกำร : โครงกำร “รักษ์น้ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน”
2. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากสภาพภูมิอ ากาศในประเทศไทย มีอุณหภูมิ สูงขึ้น เกิ ดสภาวะโลกร้อนเนื่องจากพื้นที่ ป่าไม้ ลดลงส่งผล
กระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง อีกทั้งปริมาณน้าฝนลดน้อยลง เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ป ะตระหนักถึงปัญหาที่ เกิดขึ้น จึงได้จัดท าโครงการรักษ์ป่าชุมชน ขึ้น ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยร่วมกั บ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และประชาชนตาบลแม่ปะ ปลูกป่า ในเขตพื้นที่ป่าชุมชนตาบล
แม่ปะ เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าและป่า ซึ่งจะสามารถ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนในระยะยาว ตามแนวทางการดาเนินโครงการ”รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน”
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ดิน และน้า รวมถึงระบบนิเวศน์ สร้าง
ความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ป่าชุม ชนให้คงอยู่และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
ตลอดไป
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยและภาวะแห้งแล้ง
3. เพื่อปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงระบบนิเวศน์ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ป่า
4. เป้ำหมำย
ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน
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5. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. สถำนที่ดำเนินกำร
ในเขตพื้นที่ อบต.แม่ปะ
7. วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการโครงการรักษ์ป่าชุมชน เสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ
2. ประสานศูนย์เพาะพันธ์กล้าไม้ ในจังหวัดลาปาง
3. ประสานงานกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
4. ดาเนินการจัดเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้
5. ดาเนินการปลูกต้นไม้ที่ป่าชุมชน ตามวัน เวลา สถานที่ที่กาหนด
8. งบประมำณ
จานวน 30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการปลูกป่าเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช
๒. เป็นกิจกรรมที่ทาให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ช่วยลดภาวะโลกร้อน และช่วยป้องกันการเกิดอุทกภัย

หรือภัยแล้ง

๓. ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมกิจ กรรมมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ รวมถึงระบบนิเวศน์อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
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โครงกำรที่ 1.2.2.2
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนคลัง
กำรปรับปรุงระบบและฐำนข้อมูลแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปำง
*****************************************
1. ชื่อโครงกำร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง การปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2550 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2551 นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ ได้จัดทาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง
การปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปสู่ระบบ LTAX ประจาปีงบประมาณ 2559 เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ประเภทภาษีบารุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ซึ่งผลจาก
การดาเนินการทาให้มีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ
ยังสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ มีระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ
สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนางาน
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง การปรับปรุงระบบและ
ฐานข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพ ย์สิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อดาเนินงานเป็นการต่อเนื่องจาก
โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อ เป็นการเพิ่ม รายได้ขององค์การบริห ารส่วนตาบลตาบลแม่ ปะ โดยสามารถจัดเก็บ ภาษีต่าง ๆ ได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ ในด้านการคลังท้องถิ่น
3.3 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ
3.4 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวกรวดเร็ว
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3.5 เพื่อดาเนินการต่อเนื่องจากโครงการเดิมให้เสร็จสมบูรณ์
4. เป้ำหมำย
องค์ ก ารบริห ารส่วนตาบลต าบลแม่ ป ะ ได้ป รับ ปรุง ระบบและฐานข้อมู ล แผนที่ ภาษีและทะเบียนทรั พย์สินให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลาในการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การดาเนินการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ ดังนี้
5.1 ขั้นตอนการจัดทาและปรับปรุงแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่
30 กันยายน 2560 รวม 365 วัน
5.2 ขั้นการจัดทาและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2560 รวม 365 วัน
5.3 ขั้น ตอนการตรวจสอบผลการดาเนินการและจัดเก็ บ ข้อมู ล ตั้ง แต่วันที่ 1 ตุล าคม 2559 ถึง วัน ที่ 30
กันยายน 2560 รวม 365 วัน
5.4 ขั้น รายงานผล มี ก ารรายงานผลทุ ก ๆ 3 เดือ น (ภายในวั น ที่ 10 ของเดื อ นมกราคม, เมษายน,
กรกฎาคม และตุลาคม 2560)
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ขั้นเตรียมการ ดาเนินการดังนี้
1. จัดทาและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
3. นาระวางที่ดิน ระวางรูปถ่ายทางอากาศ ไปถ่ายสาเนาและปรับมาตราส่วน
4. จัดเตรียมบุคลากร พนักงานคัดลอกข้อมูล พนักงานเดินสารวจข้อมูลภาคสนาม
5. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินงาน
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานที่ดินจังหวัดและอาเภอ สานักงาน ส.ป.ก.
6.2 ขั้นการจัดทาแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดิน ดาเนินการดังนี้
1. ปรับปรุงแผนที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ
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2. กาหนดเลขประจาแปลงที่ดิน (LOT)
3. ปรับปรุงแผนที่แม่บท
4. คัดลอกข้อมูลที่ดินลงแบบสารวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1) ที่มีการเปลี่ยนแปลง
6.3 ขั้นการสารวจข้อมูลภาคสนาม ดาเนินการดังนี้
1. จัดอบรมพนักงานสารวจภาคสนาม
2. สารวจข้อมูลภาคสนาม โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบสารวจ ผ.ท.1, ผ.ท.2, ผ.ท.3 แล้วแต่กรณี
3. ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
6.4 ขั้นการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาเนินการดังนี้
1. จัดทาแผนที่ภาษี (ผ.ท.7)
2. จัดทาทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
3. จัดทาทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5)
4. จัดทาบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.6)
6.5 ขั้นการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ โดยดาเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนจะนา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้จัดเก็บภาษี
6.6 ขั้ น ตอนการตรวจสอบผลการด าเนิ น การและจั ด เก็ บ เอกสารข้ อ มู ล โดยด าเนิ น การตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ถูกต้อง และจัดเก็บเอกสารแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
7. สถำนที่ดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาเนินการในพื้นที่ตาบลแม่ปะ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 164 ตารางกิโลเมตร
8. งบประมำณ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินการปรับปรุงระบบและฐานข้อมู ลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจ่ายจาก
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ จานวนเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน 200,000.00
บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทนพนักงานบันทึกข้อมูล จานวน 1 คน

72,000 บาท

- ค่าวัสดุ

30,000 บาท
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- ค่าใช้สอย

26,300 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร

21,600 บาท

- ค่าตอบแทน (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

10,000 บาท

รวมหมวดค่าใช้สอย

159,900 บาท

2. ครุภัณฑ์
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(รายการครุภัณฑ์ จะนาไปตั้งเป็นรายจ่ายแยกเฉพาะในหมวดครุภัณฑ์)
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

40,100 บาท
200,000 บำท

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
9.1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
9.2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ
9.3. ผู้อานวยการกองคลัง
9.4. ผู้อานวยการกองช่าง
9.5. ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานช่าง/หน่วยงานคลัง
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เมื่อได้จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทาให้
10.1 องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ มีรายได้เพิ่ม
10.2 องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ มีฐานข้อมูลทางด้านการคลังท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
10.3 องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.4 องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่ปะ มีระบบการจัดเก็บภาษีที่แน่นอน ถูกต้องและเป็นธรรม
11. กำรรำยงำนผล
11.1 จะรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการให้คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการอานวยการฯ และกรมส่งเ สริม
ปกครองท้องถิ่นทราบทุกระยะ
11.2 จะสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการให้คณะกรรมการอานวยการ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจังหวัดและกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นทราบภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงกำรที่ 1.2.3
1.ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนอำชีพตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2.หลักกำรและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้
อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระทาที่ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่ วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์
พลังในทางบวก นาไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์
ในปัจจุบันในเขตตาบลแม่ปะ ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมเป็นจานวนมาก แต่เกษตรยังไม่ทราบถึงการทาการที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลแม่ป ะ ร่วมกั บศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าตาบลแม่ ปะ ได้จัดท า
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้
ในการพึ่งพาตนเอง มีการดาเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปในการบริโภค มีการส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้ว
รอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และล้มลุกต่างๆไว้บริโภค เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย โหระพา มะนาว
มะกรูด ฯลฯและการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ เป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรักสามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น
3.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในตาบลแม่ปะ มีการใช้ชีวิตประจาวันตามหลักการของความพอเพียง ความพอดี การ
ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้
2.เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป สานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3.เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก
4.เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน
5.เพื่อเป็นการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
4.เป้ำหมำย
ประชาชนผู้สนใจ จานวน 50 คน

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

1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน
โครงกำรที่ 1.3.1
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม
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2.หลักกำรและเหตุผล
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยากรสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับ
ความสาเร็จทางวัตถุกั นมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพรี วัฒ นธรรมท้ องถิ่น ความจงรัก ภัก ดีต่อ
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทาให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญ หาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม
คุณธรรมและบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสานึก
ในเรื่องศีลธรรมคุณแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป ะ ได้เล็งเห็นความสาคัญจึงไดจัดทาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนและการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (โตไปไม่โกง)ร่วมกับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ าง
ความสัม พันธ์ร ะหว่างผู้ป กครองกั บบุตรหลานให้เป็นสถาบันครอบครัวที่ เข้ม แข็ง ให้ส มาชิกในครอบครัวมีความรัก ใคร่
ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนสานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตระหนักในความซื่อสัตย์ มี
จิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและโอกาสฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกัน อันก่อ ให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีใน
หมู่คณะ
3.2เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.4เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนังถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่านร่วม
3.5เพื่อให้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
4.เป้ำหมำย/ผลผลิต
จานวน 50 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สำนักสงฆ์หรือวัดและ โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6.วิธีดำเนินกำร
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
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6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
6.7 ดาเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวน 30,000 บาท
9.ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึ่งประสงค์
10.3 ผู้เข้าร่วมโครางการมีจิตสานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตว์ สุจริต มีวินัย
10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
โครงกำรที่ 1.3.2
โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมกำรเข้ำค่ำยพุทธบุตร
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เข้ำค่ำยพุทธบุตร
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67 (5) (8) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดกาลังทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มขยายตัวเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ว
ซึ่งระบาดเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ประกอบกับสภาพสังคมในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องระวังและดูแล
อย่างใกล้ชิดเพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคม การที่เด็กและเยาวชนนาเอาวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมมาใช้โดย
รู้เท่าไม่ถงึ การณ์ ย่อมเป็นปัญหาของสังคม การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างจิตสานึกให้กบั เด็กและเยาวชน เป็นการ
กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกและมีค่านิยมที่ถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
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1. เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนคาสอนทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยอันดีงามแก่เยาวชนของชาติ
3. เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากสิง่ เสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด
4. เพื่อฝึกฝนอบรมเยาวชนให้เป็นผู้มสี ุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุม่
เยาวชนด้วยกันเอง
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จานวน 50 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักสงฆ์หรือวัด ในเขตตาบลแม่ปะ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 จัดเตรียมข้อมูลและเขียนโครงการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการ และกาหนดวัน/สถานที่
6.3 เตรียมความพร้อมด้านสถานที่
6.4 ดาเนินการจัดอบรม
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวน 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา
2. เยาวชนเกิดความรัก ความกตัญญูต่อผู้มีอุปการคุณ และพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น
3. เยาวชนเห็นโทษของอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด
มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร
โครงกำรที่ 2.1.1(1)
กิจกรรม “ประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน
ที่ ใช้อยู่เป็นฉบับ ที่ 3 เริ่ม จากปี พ.ศ. 2560 จนถึง ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่ ง สู่ก ารเป็นประเทศที่ มี ม าตรฐานทางคุณ ธรรม
จริยธรรม เป็น สั ง คมมิ ติใหม่ ที่ ป ระชาชนไม่ เพิ ก เฉยต่อการทุ จ ริต ทุ ก รูป แบบ โดยได้รับ ความร่วมมื อ จากฝ่ายการเมื อ ง
หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัย ทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
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ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์
การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลัก การ
กระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น การพั ฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิ ดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ องค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วน
ท้องถิ่น ให้เหือดหายไป
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจ ริตอย่างเห็นชัดเป็นรูป ธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบั ติก ารป้องกั นการทุ จริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิ
บาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ ครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศไทยต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทา
แผนป้องกันการทุจริตในองค์กร
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางาน
6.4 ประชุมคณะทางาน
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6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด อบต.แม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
โครงกำรที่ 2.2.1(1)
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักกำรและเหตุผล
พนั ก งานส่วนต าบล ลูก จ้างประจ า และพนั ก งานจ้า งขององค์ ก ารบริห ารส่วนต าบลแม่ ป ะ เป็ น บุ คลากรที่ มี
ความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการใน
การทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติสภาตาบลและองค์การบริห ารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่ แก้ไขเพิ่ม เติม ที่
กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการ
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เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6
ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 2 พฤศจิกา ยน 2550 และ
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่วนตาบลจัง หวัดราชบุรี เรื่อง หลัก เกณฑ์ เกี่ ยวกั บ จริยธรรมของพนัก งานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒ นาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีป ระสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการท างาน มี ความโปร่ง ใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัด ให้มี ม าตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรปู แบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน
เก่งเข้ามาทางาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลือ่ นตาแหน่ง/เงินเดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลาปาง เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
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7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล

10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนพึงพอใจ 80 %
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
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โครงกำรที่ 2.2.1(2)
มาตรการการออกคาสั ่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด อบต.และหัวหน้ าส่วนราชการ
1. ชื่ อโครงการ : มาตรการการออกค าสั ่งมอบหมายของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ปลัด อบต.และ
หัวหน้ าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะเป็ น หน่ วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบหนึ่ งที่มี
อำนำจหน้ำทีใ่ นกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิน่ ตำมพระรำชบัญญัตสิ ภำตำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้ำทีต่ ำมพระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขันตอน
้
กำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่นที่กำหนดให้องค์กำร
บริห ำรส่ วนต ำบลมีห น้ ำที่ต้องท ำอีก มำกมำย ในกำรให้บริก ำรสำธำรณะแก่ ประชำชน ผู้ม ำรับ บริก ำรติดต่ อกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ นัน้ มักจะประสบปัญหำด้ำนกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรเนื่องจำกภำรกิจมีมำกมำย
ไปรวมอยู่กบั ฝ่ ำยบริห ำร ไม่มกี ำรกระจำยอำนำจ หรือมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ในกำรสั ง่ กำร อนุ มตั ิ อนุ ญำต ไปยัง
หัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก กอง และฝ่ ำยต่ำงๆ ซึง่ เป็ นอุปสรรคอย่ำงยิง่ ต่อกำรให้บริกำร ทำให้กำรบริกำรเกิดควำม
ล่ำช้ำ ประชำชนไม่ได้รบั ควำมสะดวกอันอำจเป็ นสำเหตุหนึ่งของกำรกระทำกำรทุจริต ประพฤติมชิ อบในกำรปฏิบตั ิ
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ ส่งผลให้ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐเสื่อมประสิทธิภำพ
เพื่อให้เป็ นไป ตำมพระรำชบัญ ญัตสิ ภำตำบลและองค์กำรบริห ำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่ เติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กำหนดให้กำรปฏิบตั งิ ำนตำมอำนำจหน้ำที่ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะต้องเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ สุขของประชำชน โดยใช้วธิ กี ำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 และมำตรำ 37 ทีก่ ำหนดให้กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชำชนและเกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภำรกิจของรัฐ ไม่มขี นตอนกำรปฏิ
ั้
บตั งิ ำนเกินควำมจำเป็ น ประชำชน
ได้รบั กำรอำนวยควำมสะดวกและได้รบั กำรตอบสนองควำมต้องกำร กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ คุม้ ค่ำ
ดังนัน้ เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็ นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ ี ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน ลดขัน้ ตอนกำรให้บ ริก ำรและไม่ ส ร้ำงเงื่ อนไขขัน้ ตอนที่มีควำมยุ่งยำก จึงจำเป็ น ต้องมีมำตรกำร กำร
มอบหมำยอำนำจหน้ำทีข่ น้ึ
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นกำรลดขัน้ ตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ได้รบั ควำมสะดวก รวดเร็ว เป็ นธรรม ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน
3.2 เพื่อให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรจำกหน่วยงำน
3.3 เพื่อเป็ นกำรกระจำยอำนำจกำรตัดสินใจในกำรสั ่ง อนุญำต อนุมตั ขิ องผูบ้ ริหำรทุกระดับ
3.4 เพื่อป้ องกันกำรผูกขำดอำนำจหน้ำทีใ่ นกำรใช้ดุลยพินิจอันอำจเป็ นเหตุแห่งกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ในตำแหน่งหน้ำทีร่ ำชกำร
4. เป้ าหมาย
จัดทำคำสั ่งมอบหมำยงำนของนำยก ปลัด และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
6. วิ ธีดาเนิ นการ
6.1 ออกคำสั ่งมอบหมำยงำนในกำรสั ่ง อนุญำต อนุมตั ิ ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั ่งกำร
6.2 จัดท ำหนังสือแจ้ง เวียนให้ทุ กส่วนรำชกำรและผู้รบั มอบอำนำจให้ป ฏิบตั ิรำชกำรแทนรับทรำบและถือ
ปฏิบตั ิ
6.3 จัดทำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ
6.4 ให้ผรู้ บั มอบหมำยงำนตำมคำสั ่งรำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนตำมคำสั ่งทีไ่ ด้รบั มอบหมำยในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมำณดำเนินกำร
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิ ต
มีคำสั ่งมอบหมำยงำนให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
10.2 ผลลัพธ์
- ประชำชนมีควำมพึงพอใจในบริกำรทีไ่ ด้รบั อยูใ่ นระดับดี
- ประชำชนได้รบั ควำมสะดวก และลดกำรผูกขำดอำนำจหน้ำทีอ่ นั เป็ นช่องทำงแห่งกำรทุจริต
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โครงกำรที่ 2.2.2(1)
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี”
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรงาน
การเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
ดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่
ปะ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
จัด ท าทะเบี ย นคุม เงิน รายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่ อาจจะท าให้เกิ ดความเสียหายแก่ ท างราชการ และเป็นไปในทิ ศทาง
เดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
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โครงกำรที่ 2.2.3(1)
โครงกำรจ้ำงสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะมีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ ของ อปท.และในการปฏิบัติหน้าที่ นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาอบต.แม่ปะ การจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สารธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจ
ที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับ บริการ
จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้านเมื องที่ ดี คานึง ถึง การมี ส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวย
ความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับจังหวัด แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจจากประชาชน ผู้ม าขอรับ บริก ารสาธารณะจาก อบต.แม่ป ะ ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่ง ใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
3.2 เพื่อ เป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่ บุคลากรผู้ใ ห้บ ริการ ปฏิบัติห น้าที่ ในการให้บ ริก าร โดยยึด
ประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึ กษาของรัฐที่ มี การสอนในระดับ ปริญ ญาตรีขึ้นไปภายในเขตจัง หวัดหรือนอกเขตจังหวัด ที่
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับรอง ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขต
อบต.แม่ปะ จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือนอก
เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามรูปแบบที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวน 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด อบต.แม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของ อบต.แม่ปะ จานวน 2 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
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2.3 มำตรกำรกำรใช้ดลุ ยพินิจและใช้อำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
โครงกำรที่ 2.3.1(1)
โครงกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น
ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติง าน การลดภารกิ จ และยุบ เลิก หน่วยงานที่ ไม่ จาเป็น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้การดาเนิน การดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการ
บริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอา นวย
ความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็ว
2. เพื่อให้การปฏิบัตริ าชการมีมาตรฐาน
3. เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บริการและผู้ทมี่ าติดต่อ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับ อบต.แม่ปะ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางาน
6.3 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการฯ
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรม
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน อบต.แม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
2. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในด้านการให้บริการ
3. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน
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โครงกำรที่ 2.3.2(1)
มาตรการ การมอบอานาจอนุมตั ิ อนุญาต สั ่งการ เพื่อลดขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ ราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมตั ิ อนุญาต สั ่งการ เพื่อลดขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ให้กบั ผู้ใต้บงั คับบัญชำในกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำงๆ ภำยในองค์กรนัน้ ก็เพื่อ
เป็ น กำรช่วยเพิ่มประสิท ธิภำพของกำรปฏิบตั งิ ำนให้เกิดควำมคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งกำรพิจำรณำเลือก/มอบหมำย
ภำรกิจและขอบข่ำยของควำมรับผิดชอบที่จะมอบหมำยให้ผู้ใต้บงั คับบัญ ชำ จะพิจำรณำถึงควำมสำคัญ คุณสมบัติ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรที่จ ะดำเนิ น กำรเรื่องนัน้ เป็ น อย่ำงดี ด้วยควำมรอบคอบและเหมำะสม เพื่อ ให้ก ำร
บริหำรงำนก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่รำชกำร
ดังนัน้ กำรดำเนินกำรของหน่ วยงำนต้องมีกำรปรับให้เข้ำกับสภำพสังคมและทันต่อสถำนกำรณ์ทก่ี ำรบริหำร
รำชกำรต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ ควำมคุม้ ค่ำ
ในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขันตอนกำรปฏิ
้
บตั งิ ำน กำรกระจำยอำนำจกำรตัดสินใจ กำรอำนวยควำมสะดวก และกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน แต่ทงั ้ นี้ ต้องมีผู้ร บั ผิดชอบต่อผลของงำนซึ่ง เป็ น หลักกำรบริห ำรกิจกำร
บ้ำนเมืองทีด่ ี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรบริห ำรรำชกำรขององค์กำรบริห ำรส่วนตำบลแม่ปะภำยใต้กรอบอำนำจหน้ ำที่ตำมที่กฎหมำย
กำหนดให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่รำชกำร
4. เป้ าหมาย
คณะผูบ้ ริหำร ปลัด หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
6. วิ ธีดาเนิ นการ
6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมตั ิ อนุ ญำต สั ่งกำร แต่งตัง้ มอบหมำย คณะผูบ้ ริหำร ปลัด หรือ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร เพื่อลดขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ริ ำชกำร
6.2 ดำเนินกำรออกคำสั ่งแต่งตัง้
6.3 สำเนำคำสั ่งแต่งตัง้ แจ้งคณะผูบ้ ริหำร ปลัด หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วน ทีไ่ ด้รบั มอบหมำยทรำบ
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมำณดำเนินกำร
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
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ทุกส่วนส่วนรำชกำร
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์ กำรบริหำรรำชกำร กำรดำเนินงำน กำรปฏิบตั งิ ำนเกิดควำมคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนกำร
อำนวยควำมสะดวกและกำรให้บริกำรประชำชน/บริกำรสำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โครงกำรที่ 2.3.2(2)
1. ชื่อโครงกำร : มอบอำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกาหนดอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น
ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อานาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลก็อาจ
เป็นผลให้ก ารบริก ารประชาชนเกิ ดความล่าช้า และอาจเป็ นช่องว่างที่ ท าให้เกิดการทุ จ ริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนด
มาตรฐานการมอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่าง
รอบคอบ
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
คาสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบอานาจเจ้าพนักงานท้ องถิ่น ตามพระราชบัญ ญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.
2522 ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
เสนอคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะมอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในการใช้อานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการออกคาสั่งมอบอานาจนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
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2.4 กำรเชิดชูเกียติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรดำเนินกิจกำรกำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
โครงกำรที่ 2.4.1(1)
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ
2. หลักกำรและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้
การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็น
ขวัญ ก าลังใจให้บุคคลหรือองค์ก รมีความมุ่ งมั่ น ตั้ง ใจ ร่วมเป็นแกนนาในการส่งเสริม สนับ สนุน และอนุรักษ์ม รดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศ
เชิดชูเกียรติและเนื่อ งในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุ กปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้
ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
3.3 เพื่อเป็นขวัญ และก าลัง ใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้านศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
4. เป้ำหมำย
ประชาชนในพื้นที่ตาบลแม่ปะ
5. สถำนที่ดำเนินกำร
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ
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6.3 จัดทาเอกสารผู้ทาคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา เช่น
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (เด็กและเยาวชน)
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทาคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน
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2.5มำตรกำรจัดกำรในกรนีได้ทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบเห็นกำรทุจริต
โครงกำรที่ 2.5.1(1)
มำตรกำร “จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร”
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร กำรจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการประเมินที่
คานึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่
เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรม
ขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่นาไปสูก่ ารปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิง่ ที่ยอมรับได้ของผูบ้ ริหารและ
เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถงึ แม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญทีห่ น่วยงานต้องสร้างให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเพือ่ นาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ
ดังนั้น อบต.แม่ปะจึงจัดทามาตรการ จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายใน
องค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สงู ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัตริ าชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการนาไปยึดถือและปฏิบัติ
3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผูบ้ ริหาร
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้ ริหาร
6.3 ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน อบต.แม่ปะ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
โครงกำรที่ 2.5.2(1)
มาตรการ “แต่งตัง้ ผู้รบั ผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตัง้ ผู้รบั ผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะมีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
โดยเปิ ดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึง่ สำมำรถยืน่ คำร้องเรียนผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทำงโทรศัพท์ หรือแจ้งเบำะแสด้วยตนเอง
ฉะนัน้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำมำรถแก้ไขควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้แต่งตัง้ คณะทำงำนรับ ผิดชอบกำรรับเรื่องร้องเรียนและจัดทำคู่มอื ดำเนินกำร
เรื่องร้องเรียนของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะขึน้ เพื่อดำเนินกำรมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รบั ทรำบหรือรับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนต่ำงๆ เจ้ำหน้ำทีร่ บั ผิดชอบได้ถอื ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นแนวทำงเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มเี จ้ำหน้ำทีผ่ รู้ บั ผิดชอบดำเนินกำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ
3.2 เพื่อจัดให้มมี ำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รบั ทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริตเป็ นไปตำมขันตอน
้
กำรปฏิบตั งิ ำนทีส่ อดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกีย่ วข้องอย่ำงถูกต้อง
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
มีกำรมอบหมำยแต่งตัง้ เจ้ำหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดำเนินกำรเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
6. วิ ธีดาเนิ นการ
6.1 กำหนดผูร้ บั ผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทำคู่มอื ดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
6.3 จัดประชุ ม ให้ควำมรู้เจ้ำหน้ ำที่ผู้ร บั ผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็ น มำตรฐำนในกำรปฏิบตั ิง ำนและ
ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนทีไ่ ด้รบั จำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ให้เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็ นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนกำรและขันตอนในกำรด
้
ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
ให้ผู้ร บั บริกำร ผู้ม ีส่วนได้เสีย คู่ส ญ
ั ญำ ประชำชนทั ่วไป หน่ วยงำนภำยนอกตลอดจนบุค ลำกรภำยในหน่ วยงำน
สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรและขันตอนดั
้
งกล่ำวได้ตรงกับควำมต้องกำร
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
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ปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมำณดำเนินกำร
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เจ้ำหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดำเนินกำรเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียนดำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของ อบต.แม่ปะ
มิติท3ี่ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ
ปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
โครงกำรที่ 3.1.1(1)
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น”
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ
โดยเรียกสถานที่ที่ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริก ารว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี เจตนารมณ์ให้ประชาชนมี
โอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะจึงได้ให้มีสถานที่
สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
ให้บริการประชาชน เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
3.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการซื้อหรือการจ้าง ตลอดจนการบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ จานวน 1 แห่ง
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2.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง (ศูนย์ร่วม) อปท. 8 แห่ง ในเขต อ.เถิน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ/ศูนย์การซื้อและการจ้าง อ.เถิน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 การใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์การซือ้ และการจ้างดาเนินตามวิธีการงบประมาณ และระเบียบ
พัสดุของ อปท.ตลอดจน ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินฯตามกาหนดแล้วแต่กรณี อย่างเคร่งครัด
6.4 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
6.5 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.7 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.8 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวนงบประมาณ 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานนโยบายและแผน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1.จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ 1 แห่ง
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1.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างตลอดจนการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.ในเขต
อาเภอเถิน 1 แห่ง
โครงกำรที่ 3.1.2(1)
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่สำคัญและหลำกหลำย”
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพรจึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย” ขึ้น
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ปะได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท ขึ้นไป
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
แผนการดาเนินงาน
แผนอัตรากาลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
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-

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน

7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ”
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์ กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ ปะจึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่อ งทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ก ารเผยแพร่ข้อมู ล ข่าวสารครอบคลุม ทุ ก กลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ หน่วย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะได้ง่ายและสะดวกมาก
ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
-

บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะตามชุมชน/หมู่บ้าน
ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง
จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว
หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวน 50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนอง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน
โครงกำรที่ 3.2.1(1)
โครงกำรจัดประชำคมแผน
๑. ชื่อโครงกำร โครงการจั ด ประชุ ม ประชาคมแผนชุ ม ชนเพื่ อ จั ด ทาและทบทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
2. หลักกำรและเหตุผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ กาหนดให้มีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีซึ่งเป็นแผนการพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นใช้แผนพัฒ นาท้ องถิ่นสี่ ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่า ซึ่งจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และกระบวนการที่กาหนด และสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ซึ่งในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในระยะแรก กาหนดให้จัดทาประชาคมท้องถิ่นในระดับตาบล
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จ ริง องค์การบริห ารส่วนตาบลแม่ ปะ จึงได้จัดทาโครงการจัด ป ระชุ ม ประ ชาคม
ตา บ ล เ พื่ อ จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น เพื่ อรับ ทราบปั ญ หา ความต้องการของประชาชนจากการจัดเวที ป ระชาคม
นามาใช้ในการจัดทาโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ สามารถนาปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน มาวิเคราะห์จัดทาแผนงาน/โครงการ ต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง
๓.๓ เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ มีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้
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4. เป้ำหมำย
4.1 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตามสัดส่วนระดับตาบล
4.2 ประชาชนตาบลแม่ปะร่วมประชุมประชาคมตามสัดส่วนระดับตาบล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0810.2 /ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
4.3 ผู้บริหารท้องถิ่น
4.5 พนักงานส่วนตาบล
5. วิธีดำเนินกำร
5.1 แจ้งกานัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อเชิญประชาชนทุกครัวเรือนเข้าร่วมประชุม
5.2 ประสานโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลแม่ปะ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ,เกษตรตาบลแม่ปะ ,สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อบูรณาการการเข้าร่วมประชุ ม ประชาคมร่ ว มกั น
5.3 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเสียงตามสายและปิดประกาศให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
5.4 ให้ประชาชนรวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการในหมู่บ้านเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
5.5 จัดประชุมประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทาแผนฯ ตามกาหนดการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ดาเนินการจัดประชุมประชาคม
7. สถำนที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
8. งบประมำณดำเนินกำร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นเงิน 20,000 บาท

9. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ

~ 51 ~

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.๑ องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลแม่ ป ะ สามารถนาปัญ หาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดท า
แผนงาน/โครงการ ต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๑๐.๓ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถสนองตอบความต้องการ
ต่อประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
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โครงกำรที่ 3.2.1(2)
1. ชื่อโครงกำร : กำรดำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
โดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร จึงมี การจัดตั้งศูนย์รับ เรื่องราวร้องทุ ก ข์เ พื่อไว้สาหรับ รับ เรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุ ก ข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนามาเป็น
ข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล แม่ปะ
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้ำหมำย
ให้บ ริก ารรับ เรื่องร้องเรียน/ร้อ งทุ ก ข์ จากประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับ ความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้ อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทา
ปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดำเนินกำร
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
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ให้บ ริก ารในวัน เวลาราชการวันจัน ทร์ – วัน ศุก ร์ ตั้ง แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่อ งทางร้องทุ ก ข์/
ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5429-2079 ทางโทรสารหมายเลข 0-5429-1691
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเบิกไพร
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
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โครงกำรที่ 3.2.2(1)
โครงกำร อบต. เคลื่อนที่ บริกำรประชำชน
๑. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง มาตรา 16 (๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ (10)
การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลแม่ ป ะ ในฐานะที่ เป็ น องค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น มี บ ทบาท อานาจ หน้ าที่ ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 มาตรา ๖๗
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 68 (7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ราษฎร
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านการเมือง การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อวิถี
การดาเนินชีวิตของประชาชน การบริหารราชการ การกาหนดนโยบายจึงต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
หลัก การบริหารราชการแนวใหม่ที่เน้นคนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา และการให้บริการประชาชนก็เป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนได้
เพื่อให้การบริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดหน่วยราชการเคลื่อนที่ จึงเป็นการให้บริการที่เข้าถึง
ประชาชนได้มากที่สุด อันจะนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับราชการ และเพื่อดาเนินการตามแนวทางตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และค่านิยมหลัก 12 ประการ
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ จึงได้มีการจัดทาโครงการ อบต. เคลื่อนที่ บริการประชาชน ร่วมกับอาเภอ
เถินยิ้มเคลื่อนที่ และหน่วยงานราชการในเขตอาเภอเถิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วม
แสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนสามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน พร้อมทั้งตอบคาถาม
ดาเนินงานต่างๆ ของ อบต.

ข้อสงสัย ชี้แจงผลการ

๒.2 เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อและรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลใน
ทุกด้าน
2.๓. เพื่อลดช่องว่างตลอดจนสร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับ อบต. ให้เพิ่มมากขึ้น
2.๔. เพื่อให้ความรู้ การบริการสาธารณะ แก่ประชาชนในตาบลแม่ปะ อาเภอเถิน
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จังหวัดลาปาง
2.๕ เพื่อสร้างความพึงพอใจในการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
2.๖ เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะกับหน่วยงานราชการในเขตอาเภอเถิน
๓. เป้ำหมำย
ผู้เข้าร่วมโครงการ อบต. เคลื่อนที่ บริการประชาชน ประมาณ ๑๐๐ คน
๔. วิธีกำรดำเนินงำน
๔.๑ - ประชุมคณะทางานโครงการ อบต. เคลือ่ นที่ บริการประชาชน
- เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
๔.๒ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ อบต. เคลื่อนที่ บริการประชาชน
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการในเขตอาเภอเถินเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหมูบ่ ้านให้รับทราบ
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย แก่ประชาชน
- จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์, เอกสารให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์การ
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ
- ออกเยี่ยมบ้านผู้พกิ าร , ผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับกิ่งกาชาดและพัฒนาชุมชนอาเภอเถิน
๔.๓ ติดตามประเมินผลโครงการ อบต. เคลื่อนที่ บริการประชาชน
- ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561
6. งบประมำณดำเนินงำน
งบประมาณ 10,000.- บาท
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7. หน่วยงำนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมกำรดำเนินโครงกำร อบต. เคลื่อนที่ บริกำรประชำชน
๘.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
๘.๒ โรงเรียนเถิน – ท่าผา
๘.๓ สถานีอนามัยบ้านแม่ปะหลวง
๘.๔ หน่วยงานราชการ, หน่วยงานเอกชนในเขตอาเภอเถิน
8. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
9.1 เชิงปริมาณ ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 100 คน
9.2 เชิงคุณภาพ ประชาชน มีความพึงพอใจร้อยละ80
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการ ความรู้จากองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
และหน่วยงานราชการในเขตอาเภอเถิน
๑๐.๒ ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพือ่ ไปติดต่อราชการ
๑๐.๓ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างส่วนราชการกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชน
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โครงกำรที่ 3.2.3(1)
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมี
การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และ
ต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน
15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อ ให้ผู้ร้องได้รับ ทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุ กข์และส่งเสริม ภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้ำหมำยกำรดำเนินกำร
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
9. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
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10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรที่3.3.1(1)
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1
องค์กรจัดทาแผนพั ฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์ก รและโครงสร้างขององค์ก รจัดทาแผนพัฒนาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ปะ โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ปะ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปอี งค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ป ระชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ ปะกาหนดด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส และสุจริต
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม อบต.แม่ปะ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ บางตาแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระ
การดารงตาแหน่ง 2 ปี ตามที่ ระเบียบฯ ก าหนด จึงต้องดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหน่งดังกล่าวมาดารงตาแหน่ง
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพรแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดารง
ตาแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2558 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กาหนด
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
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มิติที่4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.1 มีกำรจัดวำงและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
โครงกำรที่4.1.1(1)
โครงกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กาหนดให้
หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้รายงานต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ กาหนด อบต.แม่ปะ ทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของ อบต.แม่ปะ
2. เพื่ อสรุป รายงานผลการประเมิ นผลการควบคุม ภายในให้นายกองค์การบริห ารส่วนตาบลทราบตามแบบที่
ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามกาหนด
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ อบต.แม่ปะ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมินองค์ประกอบ
ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทารายงานการ
ควบคุ ม ภายใน ตามระเบี ย บฯ ข้อ 6 ระดั บ องค์ ก ร และน าเสนอผู้ บ ริห าร พร้อ มจั ด ส่ ง รายงานให้ ผู้ ก ากั บ ดู แลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัด อบต.แม่ปะ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
โครงกำรที่4.1.2(1)
มำตรกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ
หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้มี ก ารควบคุมภายในตามที่ ก ระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่ง อาจอยู่ในรูป ของ
กฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ สั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่ การควบคุมด้าน
การเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการ
ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็น
เป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุม
ภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม
การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น
และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
อบต.แม่ปะพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายใน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่
อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมู ลและรายงานทางการเงินที่ ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่ นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีก ารปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญ ญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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4. เป้ำหมำย
เพื่อให้การควบคุมภายในของ อบต.แม่ปะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสีย่ งของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงาน
ของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดำเนินกำร
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและ
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนา อบต.แม่ปะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและผู้บริหาร
ทราบ
6. สถำนที่/ระยะเวลำดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หน่วยงำนรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ของ อบต.แม่ปะ
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้
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โครงกำรที่ 4.2.1
1.ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุ
แต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะกาหนด
หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะจึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุ คคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การ
โอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งครู พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีกำรดำเนินกำร
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย
- การสรรหาการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ได้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ไ ปยั ง หน่ ว ยงานอื่ น และ ก.อบต.จั ง หวั ด อื่ น รวมถึ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
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- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะจะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ปะรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบล
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่
ปะ
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มี การแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมิ นผลงานการเลื่อนระดับ /การเลื่อน
ตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดาเนินการที่ตนเองเห็น
ว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะจะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุค ลากรทราบ
- มี การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อ นขั้น
เงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา
เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการประเมินที่
ไม่เป็นธรรม
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การ
บริห ารส่วนตาบลแม่ ปะ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ งเปิดเผยและสามารถอธิบ ายผลที่เกิ ดขึ้น
ดังกล่าวได้

โครงกำรที่4.2.2 (1)
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี
วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการทีร่ วดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง
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ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน
ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัป
ชันมี การท างานมี กระบวนการที่ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้อ งทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีก ารปรับปรุงแก้ ไขการทางานของ
องค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการ
ดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าว
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
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7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีงบประมาณ 2561 และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
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โครงกำรที่ 4.2.2(2)
โครงการกิ จกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของ อบต.แม่ปะ
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของ อบต.แม่ปะ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรเบิกจ่ำยเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ น ขัน้ ตอนหนึ่งของวงจรกำรบริห ำรกำรเงินกำรคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เจ้ำหน้ำทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ำมอำนำจหน้ำที่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยหรือหนังสือสั ่ง
กำรทีเ่ กี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝำกเป็ นรำยรับ จัดทำใบฎีกำเพื่อเป็ นรำยจ่ำย เบิกเงินออก
จำกคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
เช่นเดียวกันต้องมีกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมระเบียบกฎหมำยทัง้ กำรเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร จะต้องเป็ นไป
ด้วยควำมโปร่งใส ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ จึงจำเป็ นต้องมีกระบวนกำรขัน้ ตอนที่ถูกต้อง มีควำมสุจริต
ส่งผลให้กำรดำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพ
กองคลัง จึงได้รเิ ริม่ กิจกรรมเพื่อให้ กำรรับ จ่ำยเงินและกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ เกิดควำมโปร่งใส ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ และรับทรำบถึงรำยรับ-รำยจ่ำย ของ อบต.แม่ปะ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรรับ จ่ำยเงินของ อบต.แม่ปะ เกิดควำมโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดาเนิ นการ
อบต.แม่ปะ
5. วิ ธีการดาเนิ นการ
- มีกำรแต่งตัง้ กรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณโดยมีปะชำชนเข้ำร่วมเป็ นกรรมกำร
- เปิ ดโอกำสให้ประชำชนสอบถำมข้อสงสัยเกีย่ วกับกำรรับจ่ำยเงิน
- สรุปผลกำรรับ จ่ำยเงินของ อบต.แม่ปะให้ประชำชนทรำบทำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น ทำงเว็บไซต์ ศูนย์ขอ้ มูล
ข่ำวสำร และเสียงตำมสำย หอกระจำยข่ำว เมื่อสิน้ ปี งบประมำณ
6. ระยะเวลาดาเนิ นการ
4ปี (ปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมำณดำเนินกำร
8. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
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กองคลัง อบต.แม่ปะ
9. ตัวชี้วดั
มีกำรดำเนินงำนตำมวิธกี ำรดำเนินงำนครบทุกขันตอน
้
10. ผลลัพธ์
ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รบั ทรำบข้อมูลกำรรับ จ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
แม่ปะทำให้เกิดควำมโปร่งใส
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โครงกำรที่ 4.2.3(1)
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล/ทีม่ ำของโครงกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ปะจึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบ
เปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่ วนตาบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
พัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ปะ
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะให้เกิดการพัฒนาได้
อย่างคุ้มค่า
4. เป้ำหมำย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ม เติม พ.ศ. 2553 มิ ได้กาหนดให้มี การแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุม ชนเข้าร่วมเป็น
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กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะให้ความสาคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และตัวแทน
ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่ว นตาบลแม่ปะ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่
เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
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โครงกำรที่ 4.2.3(2)
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญที่จะบริหารสัญญา
ให้บ รรลุตามวัตถุป ระสงค์ และเป็นไปตามเงื่อ นไขที่ กาหนดในสัญญาอย่างมีป ระสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งให้ทาหน้าที่
กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอานาจหน้าที่ตามข้อบัง คับ อ.อ.ป.
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
เข้าใจเงื่อนไขข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนใน
หน้าที่ความรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ที่ตนเองได้รบั การแต่งตั้งให้ทาหน้าทีแ่ ล้ว อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือ
บุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะเห็นถึงความสาคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการ
เชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง
เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผู้ป ฏิบั ติง านและผู้ได้รับ การแต่งตั้ งให้ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ ตรวจงานจ้างอย่างถูก ต้อ ง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. เป้ำหมำย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
6.3 ทาหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม
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7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ผลลัพธ์
คณะกรรมการตรวจการจ้างทาหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น
โครงกำรที่ 4.3.1(1)
โครงการอบรมให้ความรูด้ ้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่ น ผู้บริหาร และสมาชิ กสภาท้องถิ่ น
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่ น ผู้บริหาร และสมาชิ กสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทควำมสำคัญยิง่ ต่อกำรพัฒนำทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่ำวกำรพัฒนำศักยภำพทักษะและควำมรูข้ องสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มคี วำมพร้อมที่จะรับภำรกิจและกำร
จัดบริกำรให้แก่ชุม ชนจึงเป็ นเรื่องที่สำคัญอย่ำงยิง่ ประกอบกับกำรให้กำรศึกษำอบรมเป็ น สิง่ สำคัญ ประกำรหนึ่ งที่
อบต.แม่ปะได้ดำเนินกำร เพื่อให้สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมรูแ้ ละทักษะด้ำนกำรปกครองส่วนท้องถิน่ มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ รวมถึงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย
เพื่อพัฒนำตนเองและสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ให้เป็ น ประโยชน์ ต่อกำรปฏิบตั ิห น้ ำที่ไ ด้อย่ำงมีประสิท ธิภำพและมี
ประสิทธิผล
ดังนัน้ อบต.แม่ปะ จึงได้มกี ำรจัดส่งสมำชิกสภำท้องถิน่ ให้เข้ำรับกำรฝึ กอบรมและศึกษำดูงำนอยู่เสมอ เพื่อ
เป็ น กำรเพิ่มประสิท ธิภ ำพในกำรปฏิบตั ิงำนและสำมำรถน ำมำพัฒ นำองค์กร พัฒ นำท้องถิ่น ให้ท้องถิ่น มีค วำม
เจริญก้ำวหน้ำ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรทำงำนให้กบั สมำชิกสภำท้องถิน่ ให้มคี วำมเข้ำใจในกำรทำงำน
ตำมบทบำทและอำนำจหน้ำที่
3.2 เพื่อ ให้ส มำชิกสภำท้อ งถิ่น ได้มีค วำมรู้ค วำมเข้ำใจในกำรปฏิบ ัติง ำนที่ถู ก ต้อง เป็ น ไปตำมระเบีย บ
กฎหมำย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมำชิกสภำท้องถิน่ ได้เพิม่ ศักยภำพในกำรพัฒนำท้องถิน่ ได้อย่ำงถูกต้อง
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ผูบ้ ริหำร และสมำชิกสภำ อบต.แม่ปะ
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
อบต.แม่ปะและหน่วยงำนทีจ่ ดั ฝึกอบรม
6. วิ ธีการดาเนิ นการ
6.1 ฝ่ ำยบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบหลักสูตรกำรฝึกอบรมทัง้ ภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและหน่วยงำน
ภำยนอก เพื่อเป็ นข้อมูลในกำรจัดส่งสมำชิกสภำท้องถิน่ เข้ำรับกำรอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนำแล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินกำรเสนอผูบ้ งั คับบัญชำเพื่อส่งสมำชิกสภำ
ท้องถิน่ เข้ำรับกำรฝึกอบรม หรือเข้ำร่วมประชุม หรือดำเนินกำรจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงำนทีร่ บั ผิดชอบ
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6.3 แจ้งให้สมำชิกสภำท้องถิ่นผูผ้ ่ำนกำรฝึกอบรมจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรฝึ กอบรมเสนอประธำนสภำ โดย
ผ่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
6.4 ฝ่ ำยบริหำรงำนบุคคลดำเนินกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมของสมำชิกสภำท้องถิน่ และรำยงำนเสนอนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมำณดำเนินกำร
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด อบต.แม่ปะ
10. ผลลัพธ์
10.1 สมำชิกสภำท้องถิน่ มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรทำงำนตำมบทบำทและอำนำจหน้ำที่
10.2 สมำชิกสภำท้องถิน่ ได้รบั กำรเรียนรูแ้ ละประสบกำรณ์กำรทำงำนใหม่ๆ
10.3 กำรปฏิบตั งิ ำนของสมำชิกสภำท้องถิน่ เป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย
11. ตัวชี้วดั
จำนวนผูบ้ ริหำรและสมำชิกสภำท้องถิน่ ของอบต.แม่ปะ ได้รบั ควำมรูใ้ นกำรฝึกอบรม
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โครงกำรที่ 4.3.2(1)
1. ชื่อโครงกำร : : กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เกีย่ วข้องกับหลำยองค์ประกอบ และ
หลำยฝ่ ำยโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ บุคลำกรท้องถิน่ อันได้แก่ ฝ่ ำยบริหำรและฝ่ ำยสภำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ำ
จำกกำรเลือกตัง้ ฝ่ ำยข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลำกรเหล่ำนี้มบี ทบำทและต้องทำหน้ำทีข่ องตนอย่ำง
เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้ำงแนวคิดประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมโดยให้มกี ระบวนกำรสอดคล้องกับกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย ให้มกี ำรกระจำยอำนำจกำรตัดสิน ใจ และแก้ไขปั ญหำภำยในตำบลและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน ตลอดจนมีกำรถ่วงดุลอำนำจระหว่ำงฝ่ ำยสภำกับฝ่ ำยบริหำร และทีส่ ำคัญส่งเสริมกำรมีสว่ นร่วมในกำรเสนอ
แก้ปัญหำ รวมถึงกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะเล็งเห็นถึงควำมสำคัญของบทบำทของสภำท้องถิน่ เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมใน
กำรปฏิบตั งิ ำน จึงได้ดำเนินกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบตั งิ ำนของสมำชิกสภำท้องถิน่ ในเรื่องต่ำ งๆ เพื่อเป็ นกำร
ส่งเสริมให้สมำชิกสภำท้องถิน่ มีควำมเข้มแข็งในกำรใช้อำนำจหรือปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้เกิดควำมสมดุลในกำรบริหำรงำน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีบทบำทในกำรปฏิบตั งิ ำน และกำรมีส่วนร่วมใน
กำรทำงำน
3.2 เพื่อเป็ นกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนของฝ่ ำยบริหำร
3.3 เพื่อเป็ นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน
4. เป้ าหมาย
ผูบ้ ริหำรและสมำชิกสภำ อบต.แม่ปะ
5. พื้นที่ดาเนิ นงาน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
6. วิ ธีดาเนิ นงาน
6.1 แต่งตัง้ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็ นคณะกรรมกำรร่วมในกำรปฏิบตั งิ ำนในเรื่องต่ำงๆ
6.2 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เข้ำร่วมปฏิบตั หิ น้ำที่นำข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เพื่อทำกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบตั งิ ำนในส่วนที่ประชำชนได้รบั ควำมเดือดร้อนและต้องกำร
ของประชำชน
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนิ นการ
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ไม่ใช้งบประมำณดำเนินกำร
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด อบต.แม่ปะ
10. ผลลัพธ์
กำรพัฒนำ อบต.แม่ปะ เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เกิดทัศนคติทด่ี ี
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4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
โครงกำรที่ 4.4.1(1)
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชันโดยภำคประชำชน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทาคอร์รัป ชันการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจใน
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัว แทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวนงบประมาณ 10,000 บาท
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับตาบล
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โครงกำรที่ 4.4.1(2)
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ปัญหาการทุจ ริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาคส่วนใน
สังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการ
เฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จานวน 10 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตตาบลแม่ปะ
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
จานวน 5,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัด อบต.แม่ปะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดน้อยลง
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
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คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
ที่ 150 /2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)
------------------------------------------------------

ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติร าชการ 4 ปีและ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ตามหนังสือสานักงาน ปปช. ที่ 0004/ว0019 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560
เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลแม่ ปะ จึงมี คาสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2560 – 2563) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
ประธานคณะทางาน
2. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ รองประธานคณะทางาน
3. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
คณะทางาน
4. ผู้อานวยการกองช่าง
คณะทางาน
5. ผู้อานวยการกองคลัง

คณะทางาน

6. หัวหน้าสานักปลัด

คณะทางาน/เลขานุการ

7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทางานมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ทาความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2. วางแผน จัดทา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3. กากับดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4. จัดทารายงานการติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่เห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับสภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)
( นายมงคล บางขะกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
เรื่อง ให้ใช้ แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
---------------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ
และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่ก ารปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ตามหนังสือสานักงาน ปปช. ที่ 0004/ว0019 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2560 – 2563)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕59

(ลงชื่อ)
( นายมงคล บางขะกุล)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
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