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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง

งานนโยบายและแผน สานักงานปลัด อบต.
พฤษภาคม ๒๕๖๐
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ส่วนที่ 1
บทนา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้อ งการบ่ ง ชี้ ค วามเสี่ ย งของการทุ จ ริ ตที่ มี อ ยู่ ในองค์ กรโดยการประเมิ น โอกาสของการทุ จริ ต ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้ แ ก่ ก ารกระจายอ านาจลงสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แม้ ว่ า โดยหลั ก การแล้ ว การกระจายอ านาจมี
วัต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ของรั ฐ สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชนมากขึ้ น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
(1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
(3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
(4) สภาพหรื อลั กษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
(5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
(6) สภาพหรือลั กษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
(7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุ แ ละปั จ จั ย ที่น าไปสู่ ก ารทุจ ริ ตขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น สามารถสรุ ปเป็ น
ประเด็นได้ ดังนี้
(1) โอกาส แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปู อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โ ดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
(2) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ
(3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่ งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้
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(4) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้คนในปั จจุ บัน มุ่งเน้น ที่การสร้ างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้ าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการทุจริตเพิ่มขึ้น
(5) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริม ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบที่กฎหมายกาหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กาหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริ ห ารส่ ว นท้องถิ่น ต้องเป็น ไปเพื่อประโยชน์สุ ข ของประชาชน ตามหลั กการบริ ห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สาคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกากับดูแลโดยองค์กรที่มี อานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มี
ส่วนทาให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อ
ไปในทางที่ เ อื้ อ ประโยชน์ แ ก่ ต นเองหรื อ พวกพ้ อ งโดยไม่ ช อบมี ก ารกระท าในลั ก ษะที่ เ ป็ น การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้า งภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการ
ทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสาคัญที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกๆ
ตาแหน่ ง จะต้องมี จิ ตส านึ กค่านิ ย ม ทัศนคติ ที่ชื่นชม ยอมรับ หลั กคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลั กการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการปูองกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการปูองกันการทุจริตแล้วก็ทาให้ทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
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วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวงใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
6. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย
1. ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง ตลอดจนประชาชน มี
จิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝุาย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวงมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และ ปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวงสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล
การใช้อานาจให้เหมาะสม
5. องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวงพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1.
ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิ ตสานึ กรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (Anti-Corruption) จากการปลู ก ฝั ง คุณ ธรรม จริ ย ธรรม หลั ก ธรรมาภิ บ าล รวมถึ ง หลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2. ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบล
ชุมพวง
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติง าน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการปูองกันการ
ทุจริต

5

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 4 ปี แยกตาม 4 มิติ
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

มิติที่ 1
การสร้างสังคมที่ 1.1 การสร้าง
จิตสานึกและ
ไม่ทนต่อการ
ความตระหนักแก่
ทุจริต
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่น และฝุาย
ประจาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.1.1(1) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

20,000

20,000

20,000

20,000

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนท้องถิ่น

1.1.2 (1) โครงการกิจกรรม
1 ความคุ้มค่า 1
สาธารณประโยชน์

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

55,000

55,000

55,000

55,000

1.1.2 (2) โครงการกิจกรรม
1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย
1.1.2 (3) โครงการกิจกรรม
ชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่

1.3 การสร้าง
1.1.3 (1) โครงการอบรม
จิตสานึกและ
คุณธรรม จริยธรรมให้กับ
ความตระหนักแก่ เยาวชน
เด็กและเยาวชน
มิติที่ 1

รวม

จานวน 5 โครงการ

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2,000

2,000

2,000

2,000

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติที่ 2
การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร

2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2.2 มาตรการ
2.2.1 (1) มาตรการออก
สร้างความโปร่งใส คาสั่งมอบหมายของนายก
ในการปฏิบัติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ราชการ
ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหัวหน้าส่วน
ราชการ
2.2.3 (1) โครงการจ้าง
สารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
2.3.2 (2) มาตรการออก
คาสั่งมอบหมายของนายก
อบต. ปลัด อบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

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

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

2.5.1 (1) มาตรการจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5.2 (1) มาตรการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน

รวม

จานวน 8 โครงการ

22,000

22,000

22,000

22,000

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) กิจกรรม การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.

24,000

24,000

24,000

24,000

3.1.2 (1) มาตรการ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ

5,000

5,000

5,000

5,000

3.1.3 (1) โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์

5,000

5,000

5,000

5,000

3.2.1 (1) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน

20,000

20,000

20,000

20,000

มิติที่ 3
การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนา อบต.
3.3.1 (1) ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตาบล
ประจาปี

20,000

20,000

20,000

20,000

รวม

จานวน 6 โครงการ

74,000

74,000

74,000

74,000

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

4.1.1 (1) โครงการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้
4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิน่

4.2.2 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนทราบ

-

-

-

-

4.3.1 (1) กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น4.3.2 (1)
กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล

-

-

-

-

-

-

-

-

มิตทิ ี่ 4
การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4.4 เสริมพลังการ 4.4.1 (1) กิจกรรมการติด
มีส่วนร่วมของ
ปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
ชุมชน
เห็นการทุจริต
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
รวม
จานวน 6 โครงการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

หมายเหตุ
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ

11

โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการคบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
กาหนดให้หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้รายงานต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวงทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด อบต.ชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
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โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็ กทรอนิ กส์ต่าง ๆ ที่ทัน สมัย และมีประสิ ทธิภ าพสู ง การนาเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการ
ดาเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของอบต. ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชน
เข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ อบต. จึงจาเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
นั้น ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสาคัญ ทั้งนี้เพื่ อให้ประชาชน
ยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่ง จะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและ
ยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต.อย่างถูกต้อง
และโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของอบต.
4. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
4. เป้าหมาย
1. จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์อบต. และคู่มือการให้บริการประชาชน
2. ปูายประชาสัมพันธ์
3. เสียงตามสาย
4. อื่น ๆ
5. พื้นที่ดาเนินการ
1. อบต.ชุมพวง
6. วิธีดาเนินการ
1. เสนออนุมัติโครงการ
2. ดาเนินการประชุม/มอบหมายงาน
3. ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ
4. ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8. งบประมาณดาเนินการ
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด อบต.ชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานของ อบต. เป็นตัวชี้วัด
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กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบั บ ปั จ จุ บั น ที่ ใช้อยู่ เป็ น ฉบั บ ที่ 3 เริ่ ม จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง มุ่งสู่ การเป็ นประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศัก ดิ์ ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าที่
จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทาแผนปูองกันการทุจริตในองค์กร
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
4.3 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางาน
6.4 ประชุมคณะทางาน
6.5 จัดทาแผนปฏิบตั ิการปูองกันการทุจริต
6.6 ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุฯธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลชุมพวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไก
หลักในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความ
รับผิ ดชอบส าคัญในอัน ที่จ ะบาบัดทุกข์บารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรั ฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องคว าม
ซื่อสัตย์แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติ
ตามมาตรการการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบย่าง ประกอบ
กับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริ ย ธรรมข้าราชการ พนั กงาน และลู ก จ้างขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น โดยมีวั ตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
เป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน ได้แก่
1. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัย ไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง ได้ยึดถือเป็นแนวทางสาหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการ
ปฏิบัติงาน
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนาหลักคุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตในประจาวัน และประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตาบล ชุม
พวง จึงได้จัดทาโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร และพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลชุม
พวง ได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง เกิดการเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3. เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 คณะผู้บริหาร
4.2 พนักงานส่วนตาบล
4.3 ลูกจ้างประจา
4.4 พนักงานจ้าง
4.5 พนักงานจ้างเหมาบริการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ
6.2 ติดต่อประสานวิทยากร
6.3 ดาเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ
6.4 ติดตามรายงานผลการดาเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง ได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรม ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางานได้อย่างเหมาะสม
2. คณะผู้บริหารและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน
มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
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โครงการกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่
1. ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ครอบครัวจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมไทยที่เป็นจุดกาเนิดของความรัก
และความเชื่อมั่น ผลั กดันให้ สมาชิกในครอบครัว เป็นคนที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สั งคมให้ น่าอยู่ จากหลาย ๆ
ครอบครัวรวมกันเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้าน หากทุก ๆ ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ให้
เอื้ออานวยต่อการมีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยทุก ๆ ครอบครัวร่วมมือกันปรับปรุงและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนทาให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจพัฒนาทาให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง จึงได้จัดโครงการกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่ ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกให้ชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนการดูแลบ้านเรือน
ของตนเอง
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาแผน
ใหม่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทาโครงการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การ
ดาเนินโครงการ
6.3 กาหนดการจัดโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. ประชาชนมีจิตสานึกในการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน
3. เกิดความร่วมมือร่วมใจในชุมชน
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โครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย
1. ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาชุมชนให้หมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง อย่างเป็นรูปธรรม ต้องมีการสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนให้มีความสะอาด การที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน มีความจาเป็นที่จะอาศัยความร่วมมือร่วมใจ เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของคนในชุมชน เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยอย่างแรกการที่จะ
ดาเนินการขับเคลื่อน คือ การรณรงค์ การรักษาความสะอาด สถานที่ท่องเที่ยว และการพัฒนาสถานที่ อาคาร
บ้านช่องถนนสายหลัก ให้ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไปจนถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ
สวยงาม เพื่อให้ผู้ที่ผ่านเข้ามาในตาบลชุมพวง เกิดความประทับใจ เป็นชุมชนที่น่าอยู่และมาท่องเที่ยว จึงได้
จัดทาโครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2. เพื่อพัฒนาชุมชนตาบลชุมพวงเป็นชุมชนสะอาด มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็น
อย่างดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดารงชีพ
3. เพื่อสร้างจิตสานึกให้ชุมชนรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม แหล่งต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนดูแล
บ้านเรือนของตนเองให้น่าอยู่น่ามอง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทาโครงการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การ
ดาเนินโครงการ
6.3 กาหนดการจัดโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนตาบลชุมพวงสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ประชาชนตาบลชุมพวงมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม แหล่งต่าง ๆ ในชุมชน
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โครงการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) (8) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดกาลังทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ซึ่งระบาดเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ประกอบกับสภาพสังคมในปัจจุบันเป็น
เรื่องที่ต้องระวังและดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคม การที่เด็กและเยาวชนนาเอา
วัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมมาใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ย่อมเป็นปัญหาของสังคม การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
สร้างจิตสานึกให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกและมีค่านิยมที่ถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนคาสอนทางพระพุทธศาสนาในระหว่างปิดภาคการศึกษา
2. เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยอันดีงามแก่เยาวชนของชาติ
3. เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด
4. เพื่อฝึกฝนอบรมเยาวชนให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนด้วยกันเอง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
นักเรียนชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ในเขตตาบลชุมพวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
วัดชุมพวง
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดเตรียมข้อมูลและเขียนโครงการเยาวชน
6.2 ประชุมคณะกรรมการ พระพี่เลี้ยง และกาหนดวันเยาวชน
6.3 เตรียมความพร้อมด้านสถานที่
6.4 ฝึกซ้อมพิธีเยาวชน
6.5 จัดพิธีเยาวชน
6.6 ดาเนินการจัดอบรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา
2. เยาวชนเกิดความรัก ความกตัญญูต่อผู้มีอุปการคุณ และพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น
3. เยาวชนเห็นโทษของอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด
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มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการ จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
นาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง จึงจัดทามาตรการ จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ที่กาหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อ
เป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการนาไปยึดถือและปฏิบัติ
3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร
6.3 ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
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มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
1. ชื่อโครงการ : การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ
รวมทั้งมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนด
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง จึงได้จัดทาข้อตกลงและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โดยมีการนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวงกับปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลชุมพวงและหัวหน้าสานักปลัด/ผู้อานวยการกอง และลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปี เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อให้หน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วีการ และรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
3. เพื่อให้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กร
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ชี้แจงแต่ละส่วนงานและทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
6.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
6.3 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
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โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องด้วยปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้ความสาคัญต่อการกระจาย
อานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ ตามหมวด 14 ซึ่งว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการมีส่วนร่วมของราษฎรในท้องถิ่น ตามมาตรา 281 –
290 บัญญัติให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคลการเงินและ
การคลัง และนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญตามที่ได้แจ้งในข้างต้น ก็ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับ
การกระจายอานาจและองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น มาตรา 16 (15) และมาตรา 16 (16) แห่งพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งกาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการ
ส่งเสริมการมีส่ ว นร่ วมของราษฎรในการพัฒ นาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจั ดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 57 (1) (6) มาตรา 66 มาตรา 67 (3) (6) แห่ ง
พระราชบั ญ ญัติ ส ภาต าบลและองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบล พ.ศ.2537 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ.2552
ประกอบกับความในมาตรา 16(10) (19) แห่งพระราชบัญ ญัติกาหนดแผนขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และโครงการบริหารงานราชการต้องเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการ
และประโยชน์ของประชาชน
ดังนั้น งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวงจึงได้
จัดทาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการอีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะปัญหาและความต้องการ เพื่อนามาเป็นข้อมูล
ในการจัดทาร่างแผนพัฒนาตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. เพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง
3. เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของท้องถิ่น โดยรับฟังความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยตรงในการนามาปรับปรุงการให้บริการ การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ตาบลชุมพวงต่อไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตาบลชุมพวง จานวน 6 หมู่บ้าน
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5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตพื้นที่ใน องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชน
6.3 จัดทาเวทีประชาคมเพื่อให้รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในตาบล
2. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมมือแก้ไขปัญหาของชุมชน
3. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
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โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรู ประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ควา ม
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้การ
ด าเนิ น การดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามกรอบรวมทั้ ง ทิ ศ ทางและแนวทางการบริ ห ารราชการดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ มี ก าร
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยกาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวก
ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็ว
2. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน
3. เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บริการและผู้ที่มาติดต่อ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางาน
6.3 จัดทาประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
2. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในด้านการให้บริการ
3. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้ แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสาคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง ได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้ องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตาบลและ
หน่ว ยงานภายนอก เพื่อเป็น ข้อมูล ในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่ว มประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ ว ดาเนินการเสนอผู้ บังคับบัญชาเพื่อส่ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
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6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง ทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จานวนผู้ บ ริ ห ารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลชุมพวง ได้รับ ความรู้ในการ
ฝึกอบรม
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โครงการกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจาเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่
ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลั ง องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลชุ มพวง จึงได้ริเ ริ่มกิจ กรรมเพื่อ ให้ การรับ จ่า ยเงิน และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
5. วิธีการดาเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
9. ตัวชี้วัด
มีการดาเนินงานตามวิธีการดาเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ชุมพวงทาให้เกิดความโปร่งใส
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กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ป ฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่ว นใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่
ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน
นั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิ ดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวงพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้ เป็น ไปอย่ างมีประสิทธิ ภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่ว ยงานจึงได้กาหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่ อ ให้ ก ารควบคุ ม ภายในขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลชุ ม พวง เป็ น ไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
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5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ชุมพวง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
ผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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)
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โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1. ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อานาจหน้าที่ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของอบต.และในการปฏิบัติหน้าที่นั้น
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
อบต. การจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการ สารธารณะ
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไป
นั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมี
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับ
จังหวัด แจ้งให้ องค์การบริ ห ารส่ว นตาบลดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้ มาขอรับบริการ
สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อ
ประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง จานวน
1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตตาบลชุมพวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุ มัติดาเนิน การตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนิ นการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริห ารส่ ว นตาบลตามรูปแบบที่
กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินการ
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการ
จ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ชุมพวง จานวน 2 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
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กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาค
ส่ว นในสั งคมจะต้องตระหนั กและร่ วมกันแก้ ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่ ว นร่ว มเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่ วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตตาบลชุมพวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
2,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดน้อยลง
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
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กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่ ง เสริ ม และการพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลาย
องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้ อ งท าหน้ า ที่ ข องตนอย่ า งเข้ ม แข็ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งแนวคิ ด ประชาธิ ป ไตยและการมี ส่ ว นร่ ว มโดยให้ มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจระหว่างฝุายสภากับ
ฝุายบริหาร และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจทาให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม
ในการทางานและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
3.2 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง /องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
5. วิธีดาเนินงาน
5.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
5.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
9. ผลลัพธ์
การพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลชุ ม พวง เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี
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กิจกรรม การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บั งคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบั ญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามกฎหมาย จึง จัด ทาระเบีย บองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล ชุม พวง ว่า ด้ว ยข้อ มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทาสาเนา
และการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวงขึ้น
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่
จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จานวน 1 ชุด
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการับรองสาเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง จานวน 1 ฉบับ
4. แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
6. วิธีการดาเนินงานโครงการ
6.1 จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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6.4 จัดทาร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ
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มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วนราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดอบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจ
หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสานัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การกระทาการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ดังนั้ น เพื่อให้ การบริ ห ารราชการเป็นไปตามหลั กการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

38

มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลชุมพวง รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวงขึ้น เพื่อ
ดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้ องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต /พื้นที่ดาเนินการ
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ อบต.ชุมพวง
5. วิธีดาเนินการ
5.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
5.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
5.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิ ศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม
5.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
ชุมพวง ให้ผู้รับบริ การ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิ ดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลชุมพวง
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โครงการกิจกรรม 1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์
1. ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรม 1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์
2. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ปัจจุบัน โลกประสบกับปั ญหาโลกร้อนอันมีมูลเหตุมาจากการที่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อ มถูกทาลายเพราะมนุ ษย์ มุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิ จโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่ เกิดขึ้นกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรปุาไม้ได้ถูกทาลายและลดลงเป็นจานวนมาก
เพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ เมื่อปุาถูกทาลายทาให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อดินและน้า นอกจากนั้น ยัง
เชื่อมโยงกับปัญหาอื่น ๆ ทั้งปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ คุณธรรม และระบบนิเวศน์ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหา
โลกร้อนองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวงพิจารณาเห็นว่าการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ปุาไม่ตลอดจนการบารุง รักษา
ทรัพยากรปุาไม้ให้ดารงเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
จึงจัดทาโครงการปลูกปุา ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ปุาสีเขียวให้มีความสมบูรณ์
3.2 เพื่อรณรงค์ ปลูกจิตสานึกและสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ปุา
ธรรมชาติ และให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
4.2 ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลชุมพวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
บริเวณปุาสาธารณประโยชน์ หมู่ 15 ตาบลชุมพวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการ
6.2 ทาเรื่องขอต้นไม้ จากศูนย์เพาะชากล้าไม้จังหวัดนครราชสีมา
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ดาเนินการตามโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พื้นที่ปุาสีเขียวเพิ่มขึ้น
10.2 ประชาชนตาบลชุมพวงได้ร่วมปลูกปุาและดูแลรักษาต้นไม้ มีจิตสานึกรักปุาชุมชน
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โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลชุมพวง จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้ วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลชุ ม พวง เป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
ที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง และชุมชนต่างๆ ภายในพื้นที่ตาบลชุมพวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
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- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลชุมพวง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เ ข้ า ถึ งข้ อ มู ล ข่า วสารเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จัด จ้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
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มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็น การช่ว ยเพิ่มประสิทธิภ าพของการปฏิบัติงานให้ เกิดความคล่ องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลื อก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข่ า ยของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การบริ ห ารราชการขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลชุ มพวง ภายใต้กรอบอานาจหน้า ที่ตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่ อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งแต่งตั้ง
6.3 สาเนาคาสั่งแต่งตั้ง แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนส่วนราชการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

43

มาตรการ การออกคาสั่งมอบหมายอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การออกคาสั่งมอบหมายอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 ได้บั ญญัติเกี่ย วกับอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่ วนตาบลไว้หลายเรื่องหลายประการ
รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเอาไว้ การที่นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ
ในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบล
ชุมพวง จึงได้กาหนดมาตรการให้มีการมอบอานาจของนายก ให้รองนายก ปลัด ได้ปฏิบัติร าชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ การใช้ดุลยพินิ จ ต่างๆ ของฝุ ายบริห ารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลั กการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณา
6.2 ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเปูาหมายดาเนินการแล้วเสร็จ
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กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน”
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้ องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปูองกัน
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในตาบลชุมพวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
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การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสาคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทาให้ชุมชน
เปลี่ ยนแนวคิดวัฒ นธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทาให้ ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของ ตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสาคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกาหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้าหมาย
11 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมผู้บริหาร กานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน
5.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
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ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล ประจาปี
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล ประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของการกระจายอานาจและ
การมีส่ วนร่ วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ องค์การบริห ารส่ วนตาบลชุมพวง จึงได้จัดทาโครงการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบลประจาปี ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมา อีกทางหนึ่งด้วย
4. เป้าหมาย
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้นาชุมชนแพทย์ประจา
ตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 แต่งตั้งคณะทางาน
5.3 วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
5.4 เสนอโครงการ
5.5 ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพวง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญของ
การกระจายอานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
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ภาคผนวก

