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แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
……คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะ
สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สาคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและ
ความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทางานสาคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นประโยชน์แท้จริง
ได้สาเร็จ... ( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทางปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522)
……ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทาหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึง
บาเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทาหน้าที่
สมบูรณ์เป็นรางวัลและประโยชน์ อย่างประเสริฐ จะทาให้บ้านเมือง
อยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง....( พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการ
พลเรือน 1 เมษายน 2533)
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คานา
แผนการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ระยะเวลา5 ปี
( พ.ศ.2560-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก จัดทาขึ้นโดยเป็นไปตาม คาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยรวม ในการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบโดยกระทรวงมหาดไทย ได้ ก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 ให้ ส อดคล้ อ งตามยุท ธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตดังกล่าว และกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ แปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก ได้ดาเนินการจัดทาตามแนวทางดังกล่าว
และสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ
กระทรวงมหาดไทยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาให้ มี ก าร
บริห ารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริต โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริห ารราชการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชัน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก จึงดาเนินการจัดทาแผนการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ขึ้น เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริห ารส่วน
ตาบลคลองศกต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก

คานา
เรื่อง
ส่วนที่ 1

บทนา
องค์ประกอบ
-การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
-หลักการและเหตุผล(สภาพปัญหาการทุจริตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
-วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
-เป้าหมายของการจัดทาแผน
-ประโยชน์ของการจัดทาแผน
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ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
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ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด การทุ จ ริ ต ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุ คคลหรือ หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการ
ควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การกระจาย อานาจ
ลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้
บริการ ต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติทาให้ แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการ ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญ หาของการทุ จริต ที่ เกิ ด จากการขาดความรู้ค วามเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจาการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจาก ภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุ แ ละปั จ จั ย ที่ น าไปสู่ ก ารทุ จ ริ ต ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถ สรุป เป็ น
ประเด็น ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่ พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้า ราชการ
ระดับสูงก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้ นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ทาให้
คนในปัจจุบัน มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูง ใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบ การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิง นโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มี ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริ ตของบุคคล
เหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด
ได้แก่การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

-25) การได้ รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทาให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา ช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรมในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือ ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้ อ ยลง และมี ความเห็ น แก่ ตั ว มากยิ่ งขึ้ น มองแต่ ป ระโยชน์ ส่ ว นตนเป็ น ที่ ตั้ งมากกว่ าที่ จ ะยึ ด
ผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่อง คนที่มีเงิน คนที่ เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน
ฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง

2. หลักการเหตุผล
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆรวม 11 ด้านโดยด้านที่
เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ 10 ว่าด้วยการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ดาเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็น
ธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการที่ลดต้นทุน
ดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดยจะดาเนินการตั้งแต่ ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและ
ตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้ในระยะแรกกระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
การบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรฐานทางกฎหมายมิ ให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือ
ใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะ
เฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะ
ในชีวิตประจ าวัน เป็ น ส าคัญ เสริ มสร้ างระบบคุณ ธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทั บซ้อน ในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญ
เร่งเด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทา
การทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้ บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
รัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกทั้งจะทากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้าง
การ่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้
แความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการรวมทั้งมีคาสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบโดยกระทรวงมหาดไทย ได้ ก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 -2564 ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่า
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ส่วนท้องถิ่น ใสสะอาดทั่วประเทศ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับ คะแนนดัช นีก ารรับ รู้ก ารทุ จริต ( Corruption Perceptions Index : )
ของประเทศไทย
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทาง ปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยังยืน จังได้ดาเนินการ
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เพื่ อ ก าหนดแนว ทางการขั บ เคลื่ อ นด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่าง ชัดเจน อันจาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
อย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่าย บริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริห ารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่ อส่ งเสริมบทบาทการมี ส่ วนร่ว ม (people’s participation)และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาค ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลกากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยมิ ชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ ข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบ การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มี เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม

-45) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีแผนงานที่ มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และประพฤติมิ ชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชน ในท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการ
ทุจ ริต (Anti-Corruption) จาก การปลูกฝั งหลั กคุณ ธรรม จริยธรรม หลักธรรมมาภิบาล รวมถึงหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ ท างานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลั กบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มี จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิ ภาพลดโอกาสในการ
กระทาการทุ จริ ต และประพฤติมิช อบ จนเป็ นที่ ยอมรับ จากทุกภาคส่ ว นให้ เป็ นองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ต้นแบบ ด้านการป้ องกัน การ ทุจริต อันส่งผลให้ประชาชนท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่ เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ
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ส่วนที่2
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

1.การสร้าง 1.1 การสร้างจิต
สังคมไม่ทน ส า นึ ก แ ก่ บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ต่อการทุจริต ข้ า ราชการการเมื อ งฝ่ า ย
บ ริ ห าร ข้ า ราช ก ารฝ่ า ย
การเมื อ งสภาท้ อ งถิ่ น และ
ฝ่ า ยป ระจ าของ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 การสร้างจิต สานึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประชาชนทุ ก ภาค ส่ ว นใน
ท้องถิ่น

,มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
(1) โครงการฟังธรรมวัน
เข้าพรรษา

(1)โครงการส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิ ษ เพื่ อ บริ โ ภคใน
ครัวเรือน
(2) โครงการเยาวชนพิ ทั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
(3) โครงการคลองสวยน้าใส
1.3 การสร้างจิต สานึกและ (1) โครงการวันสาคัญทาง
ความตระหนักแก่เด็กและ ศาสนา (ศพด.)
เยาวชน
2)โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและพนักงาน
กองการศึกษา อบต. คลองศก
รวม
6 โครงการ

ปี 2560
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ
ไม่มี
งบประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่มี
งบประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่มี
งบประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่มี
งบประมาณ

35,000

35,000

35,000

มิติ
2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

ภารกิจ
ตามมิติ
2.1 แสดงเจตจานงทาง
การเมือง ในการต่อต้านการ
ทุจริตของ ผู้บริหาร
(1) โครงการพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 20,000 2.2
มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ
2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ
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งบประมาณ
(บาท)
-

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
(1)โครงการพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย

(1) โครงการ อบต.คลองศก
บริการประชาชน เคลื่อนที่
(2) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายก ปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.
คลองศก
(3) กิจกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยความ
โปร่งใส
(4) กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ
– จัดจ้างของ อบต.คลองศก
2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและ (1) กิจกรรมลดขั้นตอนและ
ใช้ อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม ระยะเวลาการดาเนินงานใน
ห ลั ก ก ารบ ริ ห ารกิ จ ก าร การบริการประชาชน
บ้านเมืองที่ดี

-

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-7มิติ

มิติที่ 2

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2560
งบประมาณ
(บาท)
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วย (1) กิจกรรมยกย่องพ่อ – แม่ งาน/บุคคลในการ
ดีเด่น
ดาเนินกิจการ การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ ประจักษ์
(1) กิจกรรมยกย่องพ่อ – แม่
ดีเด่น - ไม่ใช้ ประมาณ 2.5
มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต
2.5 มาตรการจัดการในกรณี (1) มาตรการจัดทาข้อตกลง ได้ ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
การปฏิบัติราชการ
ตรวจสอบพบการทุจริต
รวม
2โครงการ 4 กิจกรรม 2
มาตรการ

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-8มิติ
3.การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วม ของภาค
ประชาชน

มิติ 3

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ของ อปท.
ใน ทุกขั้นตอน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การ รับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน
มี ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

รวม

ปี 2560
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ

(2) กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพย์สินของทาง
ราชการ
(1) กิจกรรมการดาเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

(1)โครงการทบทวน
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนา ท้องถิ่น
(2) มาตรการแต่งตั้ง ตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง
1 โครงการ 2กิจกรรม
1 มาตรการ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-9มิติ
4.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไก ในการ
ตรวจสอบ
การ ปฏิบัติ
ราชการ ของ
องค์กรก
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
มิติที่ 4

ภารกิจ
ตามมิติ
4.1มีการจัดวางระบบและ
รายงานควบคุมภายใน ตาม
คณะกรรมการตรวจเงินแผน
ดิน กาหนด
4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติ หรือ
การบริหาร ราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ ดาเนินการ
ได้
รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2560
งบประมาณ
(บาท)
-

(1) กิจกรรมจัดทาและ
รายงานการจัดทาระบบการ
ควบคุม ภายในให้ผู้กากับดูแล
(2) มาตรการจัดทา แผนการ ตรวจสอบภายใน ประจาปี
(1)โครงการอบรมให้ความรู้ กับคณะกรรมการเปิดซอง
และ คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง อบต. คลองศก
1โครงการ 1 กิจกรรม
1 มาตรการ

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-10-

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกแก่บุคลากรทั้งข้าราช การการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายการเมืองสภาท้องถิ่น
และฝ่าย ประจาององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1 : โครงการฟังธรรมวันเข้าพรรษา
2.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา
พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ และทรงมีพระมหากษตัริย์ ทรงเป็น
พุทธมามกะ ศาสนาพุทธมีศิลป์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่ไดปฏิบัติสืบต่อกัน มาเป็นเวลา อันยาวนาน
จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติไทยตราบเท่าทุกวันนี้“วันเข้าพรรษา” ถือเป็นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
วันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ งดไปจาริกตามสถานที่ต่าง ๆ ในช่วงวันสาคัญ ดังกล่าวนี้พุทธศาสนิกชนชาว
ไทย ได้ถื อโอกาสท าบุ ญ เข้ าวัด ถือ ศีล ปฏิ บั ติ ธ รรม ฟั งธรรม ถวายสั งฆทาน แด่ พ ระสงฆ์ ในช่ว งเทศกาล
เข้าพรรษา ซึ่งเป็น การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้มีสานึกใน
คุณ ธรรม และมี ความรอบรู้ที่ เหมาะสม ด าเนิ น ชีวิตด้ วยความความเพี ยร อดทน มีส ติปั ญ ญาและมี ความ
รอบคอบ เพื่อให้ เกิดความสมดุล และมีความพร้อมกับการเปลี่ ยนแปลงทั้ งทางด้านวัตถุสั งคม สิ่ งแวดล้ อม
วัฒ นธรรม จากโลกภายนอก สามารถจะดาเนิ น ชีวิตประจาวัน ได้อย่างพอประมาณ ไม่ป ระมาท โดยยึ ด
หลั กธรรม ทางพระพุทธศาสนา ในการเสริมสร้างคุ ณ ธรรมจริยธรรมของสั งคมไทย มาเป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาจิตใจไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทุกด้าน
โดยนา หลักธรรมคา สอนทางพระพุทธศาสนาสู่การประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม จึงกาหนด จัด
โครงการท าบุญในธรรมสวนะช่วงเทศกาลข้าพรรษา ประจาปี ๒๕60
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ได้เข้าวัดทาบุญ ถวายสังฆทาน และรับฟัง
สัมโมทนียกถาธรรม ในช่วงเทศกาลข้าพรรษา
3.๒เพื่อเป็นการส่งเสริมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนไดปฏิบัติ ธรรม ตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและนา ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
3.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคี ตลอดจนการประสานความร่วมมือร่วมใจระหว่าง เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนในท้องถิ่น
4.เป้าหมาย
4.๑ เชิงปริมาณ พุทธศาสนิกชนร่วมทาบุญฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ จานวน.......................หมู่บ้าน
4.๒ เชิงคุณภาพ พุทธศาสนิกชน (บ้าน วัด โรงเรียน) เข้าวัด ฟังธรรม ถวายสังฆทาน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
5.พื้นที่ดาเนินการ
วัดในพื้นที่ตาบลคลองศก
6.วิธีดาเนินการ
6.๑ สารวจวัดและพระภิกษุสามเณรในแต่ละหมู่บ้าน.
6.๒ จัดทาโครงการฯ และแผนดาเนินงาน เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการฯ
6.๒ ประชาสัมพันธ์และประสานการดาเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-116.๓ ดาเนินการตามโครงการฯ
6.๔ สรุปและรายงานผล
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ตลอดเวลา ๓ เดือน)ระหว่าง เดือนสิงหาคม - ตุลาคม ๒๕60-2564

8.งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ โดยการบาเพ็ญกุศล
ถวายสังฆทาน ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา
๑๐.๒ ข้าราชการ ประชาชน มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดความรักสามัคคีในท้องถิ่น
๑๐.๓ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรม
คาสอนทางพระพุทธศาสนาและปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม
1.2 การสร้างจิต สานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1.โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือน
2.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา
ปัจจุบันสถานการณ์เรื่องการบริโภคเป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก บ่อยครั้ ง
การ เจ็บป่วยมักเกิดจากการบริโภคสารเคมีการพืชผัก การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นอีก
หนึ่งในการ ลดรายจ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังส่งเสริมให้คนได้ตระหนักคิดถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ในครั วเรือน ใช้ชีวิตอย่างสมเหตุสมผล มีความพอเพียง
ภายใต้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความตระหนักคิดไม่ทุจริต
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ตามความเหมาะสม
3.2 ปลูกฝังแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน
4.เป้าหมาย
ประชาชนตาบลคลองศกจานวน 8 หมู่บ้าน
5.พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลคลองศก อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6.วิธีดาเนินการ
6.1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว
6.2ให้ความรู้เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์
6.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-127.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1. ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 60 มีความรู้และปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน
10.2 ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้และมีความตระหนักในการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการที่ 2
1.โครงการ : โครงการเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
2.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ สาคัญในการดารงชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ
ประเทศไทย ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เมื่อประชากรของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ย่อมต้องการใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่างๆสูงขึ้น ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบั นทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้และถูก
ทาลายจนเกินความสามารถที่จะฟื้น ตัวได้ทัน จึงเป็นเหตุให้ทรัพยากรเหล่านั้นเสื่อมโทรมไปอย่างรวดเร็ว ใน
ขณะเดียวกันผลการบริโภคของมนุษย์ยัง ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้าเน่าเสีย
อากาศเป็ นพิษ ปัญหาขยะมูลฝอย เป็ นต้น ซึ่งปัญหา เหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อสุภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาความเน่าเสียของแหล่งน้า ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่า และป่าเสื่อม
โทรม เป็น ปัญหาหนึ่งที่ต้องรีบดาเนินการ เพราะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยตรง มีผลต่อสุขภาพอนามัย
ของประชากรใน พื้นที่ ส่งผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อน และกระทบต่อระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารตามมาอีกด้วย
ดังนั้น การเตรียมตัวเพื่อ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จึงมีความสาคัญ ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองศก เล็ งเห็น ความสาคัญในปั ญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน พื้นที่ หน่วยงานราชการ จัด
โครงการเยาวชนร่ ว มใจ พิ ทั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ ส่ งเสริม ความรู้แ ก่ เยาวชนในท้ อ งถิ่น ตระหนั ก ถึ งปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาแหล่งน้า ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่า เพื่อสร้างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่ เยาวชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการมีส่วนร่วมในการรับรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน และสร้างการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
3.2 เพี่อให้เยาวชนมีตระหนักถึงผลกระทบชองสิ่งแวดล้อม
3.3 เพื่อเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
4.เป้าหมาย
เด็ก เยาวชนในพื้นที่ตาบลคลองศกจานวน 70 คน

-135.พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลคลองศก อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6.วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
6.2. สืบค้นข้อมูล/เตรียมเอกสาร
6.3 จัดทาสื่อ/อบรม/เตรียมกิจกรรม
6.4 จัดทาหนังสือติดต่อประสานงานในพื้นที่
6.5 ดาเนินโครงการ
6.6 ประเมินผลกิจกรรม
6.7 ทารายงานสรุปโครงการ
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
10.2 เยาวชนมีความตระหนักถึงผลกระทบชองสิ่งแวดล้อม
10.3 เยาวชนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 3
1.โครงการ : โครงการคลองศกสวย น้าใส ไร้ขยะมูลฝอย
2.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา
ปัจจุบันการเพิ่มจานวนประชากรอย่างรวดเร็วและการขยายตัวของชุมชนได้ก่อให้เกิดปัญหาการเสื่อม
คุณภาพ ของแม่น้า โดยทิ้งสิ่งปฏิกูลและของเสียต่างๆ ลงสู่แม่น้ามีปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพน้าในแม่น้า
และคลองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นเป็นปัญหาที่สะสมมานาน ทาให้ไม่สามารถ
น าน้ ามาใช้ ป ระโยชน์ ได้ อย่ างเต็ มประสิ ท ธิภ าพ อี กทั้ ง ความสวยงามของทั ศนี ยภาพของแม่ น้ าสู ญ เสี ย ไป
เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยที่ลอยอยู่ หนาแน่นบนผิวน้าที่เป็นปัญหาของการเจริญเติบโตของสัตว์น้า และ
ขัดขวางการระบายน้าทาให้น้าไม่สามารถระบายได้ ดี เมื่อถึงฤดูฝนก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วมบ้านเรือนราษฎร
และตลิ่งพังทาให้เกิดตะกอนไม่สามารถเก็บน้าไว้ใช้ได้นาน เนื่องจากลาน้าตื้นเขิน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนใน
ชุมชนที่ต้องใช้น้าเพื่อการเกษตร จากเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก ได้เล็งเห็ นความสาคัญ
ของปัญหาดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อ ประชาชนโดยตรง จึงได้จัดทาโครงการคลองศกสวย น้าใส ไร้ขยะมูลฝอย
ให้ชุมชน โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ตาบลคลองศกช่วยกันล่องเรือแคนูเก็บขยะมูลฝอยในลาน้าคลอง
ศก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้า และปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม สร้างความร่วมมือร่วมใจของคนใน
ชุมชนให้รู้รัก สามัคคีร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และรวมถึงการส่งเสริมการสร้ างอาชีพให้แก่คนในชุมชนที่
อาศัยน้าจากแหล่งน้าคลองศกในการทาการเกษตรให้มีความอยู่ดีกินดีเป็นสาคัญ

-143.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 เพือ่ ให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสาคัญและคุณประโยชน์ของแม่น้า ลาคลอง
3.3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง อบต. คลองศก นักเรียนในพื้นที่ตาบลคลองศก เจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติ เขาสก เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติคลองพนม และประชาชนในพื้นที่ตาบลคลองศก จานวน 6๐
คน
5.พื้นที่ดาเนินการ ลาคลองศก ตาบลคลองศก อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6.วิธีดาเนินการ
6.1 สารวจข้อมูลแหล่งน้า สถานที่ และสภาพของลาคลองศก
6.2 จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม
6.3 ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ตาบลคลองศกเพื่อดาเนินกิจกรรม
6.4 ดาเนินกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยในลาคลองศกตามความพร้อมของชุมชน
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564
8.งบประมาณในการดาเนินการ
-บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสาคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชน
10.2ลาคลองศกมีความสะอาดน่าอยู่
10.3 เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรัก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

-151.3 การสร้างจิต สานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1
1.โครงการ : โครงการวันสาคัญทางศาสนา (ศพด.)
2.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา
หลักของศาสนาเป็นหลักธรรมคาสอนที่มุ่งให้คนมีศีลธรรม จรรยา สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และสังคม รวมทั้งจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์ให้กับสังคม เห็นแก่สังคมเป็น
หลัก ศาสนาจึงมีความ สาคัญและจาเป็นต่อคนทุกช่วงวัย ประชาชนคนตาบลคลองศก นับถือศาสนาพุทธ และ
มีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวคนในสังคมไว้ ศาสนาพุทธ และการสั่งสอนให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม จะสามารถเป็นส่วน
ใน การช่วยขัดเกลาจิตใจให้คนรักในสั งคม รักผู้อื่น รักตนเอง การส่งเสริมให้ศาสนา คุณธรรมจริยธรรมในวัย
เยาว์ย่อมเป็น สิ่งจาเป็นและเป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการ เนื่องจากในวัยเด็กมักซึมซับสิ่งดีๆได้ และเป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวิตได้อีกด้วย ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก ซึ่งมีศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กในสังกัด จึงเห็น
ความสาคัญและความ จาเป็นในการปลูกฝังแนวคิด ความรู้ และวิธีปฏิบัติ ให้กับเด็กในวัยเยาว์เพื่อให้เด็กมี
จิตใจที่ดี อ่อนโยน และโตขึ้นไปไม่ โกง
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสืบทอดหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนาให้กับเด็กในวัยเยาว์
3.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กเล็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี
4.เป้าหมาย
เด็กเล็ก และครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน
6.วิธีดาเนินการ
6.1 จัดกิจกรรมฟังเทศน์
6.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังแนวคิดโตไปไม่โกงให้กับเด็กเล็กตามความ
เหมาะสม
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.งบประมาณ
- บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กเล็กได้รับการถ่ายทอดปลูกฝังหลักพระพุทธศาสนา
10.2 เด็กเล็กเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดให้ผู้ปกครองตระหนักคิดเกี่ยวกับการทุจริต

-16โครงการที่ 2
1.โครงการ : โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูพนักงานกองการศึกษา อบต. คลองศก
2.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา
เมื่อการจัดการศึกษา เป็นหน้าที่ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดาเนินการตามความพร้อมและ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ซึ่งเป็นสถานที่สาหรับให้การศึกษาและเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รั บ
การพั ฒ นาทั้ งด้ านร่ างกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั งคมและสติปั ญ ญา อย่ างเหมาะสมตามวัย และเต็ ม ศั ก ยภาพ
ตลอดจนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นพื้นฐานของการศึกษาระดับสูงขึ้นต่อไป
การจะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและมาตรฐานได้นั้น บุคคลที่มีบทบาทสาคัญอีกผู้ หนึ่ง คือ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดเมื่อเด็กมา
อยู่ ที่ ศู น ย์ ฯ เช่น การดู แ ลให้ ค วามปลอดภั ย แก่ เด็ ก จั ดอาหารการกิ น ที่ ถูก สุ ขอนามั ย กระตุ้น พั ฒ นาการ
เจริ ญ เติ บ โตอย่ างเหมาะสม การจั ด กิจ กรรมนั น ทนาการที่ เหมาะสมกับ เด็ก ฯลฯ ภารกิจ เหล่ านี้ เป็ น สิ่ งที่
ละเอียดอ่อน ผู้ดูแลเด็กต้องมีความตั้งใจ มีความอดทน และควรได้รับการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ในการดูแลเด็กอีก
ทั้งควรมีความรอบรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การส่งเสริมสุขภาพการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อม
และมีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้องเหมาะสม
ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้
ดูแลเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นการเพิ่มความไว้วางใจ ความมั่นใจให้กับพ่อและแม่ ผู้ปกครอง อันจะ
นามาซึ่งการพัฒนาเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ที่ยั่งยืนต่อไป
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลคลองศก จึงได้ จัดท าศึกษาดูงานเพื่ อ พั ฒ นาศัก ยภาพครูพ นั กงานกอง
การศึกษา อบต. คลองศก ขึ้นเพื่อให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษา
นอกสถานที่เพื่อได้นาความรู้มาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา เห็นถึงความสาคัญของการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและการพัฒนาคุณภาพไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่
และได้มาตรฐานของกรมอนามัย
3.2 เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของครูผู้ ดู แ ลเด็ ก ผู้ ช่ ว ยครูผู้ ดู แ ลเด็ ก และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านวิชาการ
3.3 เพื่อกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่คู่ชุมชน
3.4 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ที่จาเป็นในการ
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4.เป้าหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
5.พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-176.วิธีดาเนินการ
6.1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
6.2 การถ่ายทอด การเรียนการสอน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณธรรมจริยธรรม
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต. คลองศก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของ
สังคมและ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10.2 เด็กเล็กได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมผ่านการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
โครงการที่ 1
1.โครงการ : โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
2.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา
วิถีภาคพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย เป็นแนวคิดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การร่วมคิดร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ซึ่งนาไปสู่การดาเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมและโปร่งใส ภายใต้
การ สอดส่องดูแล ของภาคประชาชน และเอกชน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย การปลูกฝัง
แนวคิดภาค พลเมืองและวิถีประชาธิปไตยอย่างถูก ต้อง จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทาให้เกิดการตรวจสอบอย่าง
แข็งขัน รวมทั้งเป็น ช่องทางหนึ่งในการป้องกันและควบคุมการทุจริตได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน
จึงจัดโครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการ ดาเนินงานภาคพลเมือง วิถีประชาธิปไตยให้กับคน
ในพื้นที่ตาบลแม่สันเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชา สังคม ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
ภาครัฐ ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดแนวคิดในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มีความเข้าใจและเป็นการเปิดช่องทางในการตรวจสอบการทุจริตอีกทางหนึ่ง
4.เป้าหมาย
ประชาชนตาบลคลองศก

-185.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6.วิธีดาเนินการ
6.1 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดภาคพลเมืองแก่ประชาชน
6.2 เปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ การดาเนินงานของภาค
ราชการ
7.ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. 2560
8.งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนเกิดแนวคิดการมีส่วนร่วมในการวิถีพลเมืองในการร่วมคิดร่วมทา ร่วมตรวจสอบ และ
การเป็น เจ้าของร่วมของหน่วยงานรัฐ
10.2 ประชาชนได้มีช่องทางในการตรวจสอบการดาเนินงานภาครัฐ และมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วม ตรวจสอบผลการดาเนินงานของรัฐ
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
โครงการที่ 1
1.โครงการ : โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่
2.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น ล้วนแล้วเป็นหน้าที่
สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากแก้วมากที่สุดและ
เป็น หัวใจสาคัญของการพัฒ นาท้องถิ่นอีกทั้งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.
๒๕๓๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒มาตรา ๖๖ กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่
ในการพัฒนาตาบลทั้งใน ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และตามพระราชบัญญั ติพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒มาตรา ๑๖ ที่กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ใน การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนั้นการบริการประชาชน ในด้านอื่นๆ เช่น เบี้ยยังชีพ ด้านข้อมูลข่าวสาร งาน
ด้านภาษี ต่างๆ และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และ วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ข้อ ๖(๖) ที่กาหนดให้ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับ การตอบสนองความต้องการ
ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น การอ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนผู้ รับ บริก าร องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล แม่ สั น จึ งได้
ดาเนินโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ในการออกให้บริการประชาชนด้านอื่นๆ นอกที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน รวมทั้งเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทิศ ทางการ
บริห ารงานขององค์การบริห ารส่ วนตาบลแม่สัน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็ นของประชาชน การขอรับทราบ
ปัญหา ความต้องการต่างๆของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อน าข้อมูลไปสู่การพัฒนาต่อไป

-193.วัตถุประสงค์
3.1เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้สะดวกขึ้นและเป็นการ
พบปะ
ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง
3.2เพื่อให้บริการประชาชนนอกสถานที่ในด้านต่างๆ เช่นการรับชาระภาษีบารุงท้องที่และภาษีอื่นๆ
การรับแจ้ง เรื่องราวร้องทุกข์ งานโครงสร้างพื้นฐานและบริการอื่นๆ
3.3เพื่อแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
4.เป้าหมาย
ประชาชนตาบลคลองศก
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6.วิธีดาเนินการ
6.1การให้บริการประชาชนนอกสถานที่ที่ทาการ อบต. คลองศก
6.2 การประชาสัมพันธ์ และชี้แจงเกี่ยวกับการรับชาระภาษีบารุงท้องที่ภาษีอื่นๆและค่าธรรมเนียมต่างๆ
6.3 การให้บริการข้อมูลข่าวสารและการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองศก
6.4 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและตอบข้อซักถามของประชาชนในพื้นที่ตาบล คลองศก
เกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1ประชาชนมีช่องทางในการรั บทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมทั้งได้รับทราบปัญหา
ความ ต้องการของประชาชนอีกทางหนึ่ง
10.2 ประชาชนได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศกนอกสถานที่ในด้านต่างๆ เช่น
ได้รับการชี้แจง เกี่ยวกับการชาระภาษีบารุงท้องที่และภาษีอื่นๆ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ งานโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการอื่นๆ
10.3 ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพฯ และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ

-20โครงการที่ 2
1.โครงการ : มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายก ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ อบต.คลองศก
2.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีอานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
ตาม พระราชบั ญ ญั ติกาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แก่ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ.
2542 และหน้าที่ ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ในการบริการสาธารณะ การ
อานวยความสะดวกในการ ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย และหลากหลายทาให้การอนุมัติ อนุญาต
ซึ่งเป็ น อานาจของผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่น ในบางครั้งอาจไม่คล่ องตัว การมอบอานาจหน้าที่ในการสั่ งการอนุมั ติ
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
อานาจไม่กระจุกอยู่ที่ตัวผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อ นไขขั้นตอนที่มี
ความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การออกคาสั่ง มอบหมายของนายก ปลัดหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ค
ลองศกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเป็นการกระจายอานาจในการ สั่งการและตัดสินไปไปยังปลัด อบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.คลองศก
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจาก อบต.คลองศก
3.3 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบใน
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4.เป้าหมาย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน และ หัวหน้าส่วน
ราชการองค์การ บริหารส่วนตาบลคลองศก
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6.วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท

-219.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
10.3 ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
โครงการที่ 3
1.โครงการ : กิจกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยความโปร่งใส
2.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลั กการการให้ รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พั ฒ นาผลงาน ซึ่งนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคลองศกได้ ให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่องการพิ จ ารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน เรื่องการบริหารงานบุคคล ให้เกิดความโปร่งใส เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญกาลังใจ และ เป็นแรงจูงใจให้ พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความมุ่งมั่นในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
3.2 เพื่อสร้างค่านิยมและสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ สุจริต โปร่งใส
4.เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6.วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบลแม่สัน
โดยแต่งตั้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
พนักงาน ส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลโดยประกอบด้วยประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วน และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบลแม่สัน
เพื่อ กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและ
เสนอ ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจ ารณากลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่ วนตาบล
องค์การ บริหารส่วนตาบลแม่สันรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน

-226.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
การ ประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการตามที่ คณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงาน ส่วนตาบลแม่สัน โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล
6.6 ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยและให้โอกาสผู้รับการประเมินได้โต้แย้ง แสดงความเห็น
และ ตรวจสอบได้
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
โครงการที่ 4
1.โครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –จัดจ้างของ อบต.คลองศก
2.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา
องค์การบริห ารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้ และการใช้จ่ายเงินและการบริ หารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอานาจหน้าที่ และกฎหมายที่กาหนดไว้ การสร้างความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการ
โดย เปิ ดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณ ภาพ
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณ
ของเทศบาลเป็น ไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภ าพและเกิด ประโยชน์สู งสุดแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ตามโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
3.2 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ
4.เป้าหมาย
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ณ . ทีท่ าการองค์กาบริหารส่วนตาบลแม่สัน หนังสือราชการ ระบบกระจายเสียงตามสายของ
หมู่บ้าน
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5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6.วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้ - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประกาศ การกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง – ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศ วัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ –
จัดจ้าง - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของหมู่บ้าน หนังสือราชการ เป็นต้น
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
10.2 การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
10.3 ลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัก การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยมาตรา 3/1 แห่ งพระราชบัญญั ติระเบียบบริห ารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้
กาหนด เกี่ยวกับ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็นการกระจาย
อานาจตัดสิน ใจการ อานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ รวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช กฤษฎีกานี้ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สันจึงได้กาหนด
กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชนเพื่อให้ เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชนมากขึ้น

-243.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมากขึ้น
3.2 เพื่อใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น และเป็นภารของ
หน่วยงานและ ประชาชนผู้มาขอรับบริการ
4.เป้าหมาย
ประชาชนตาบลคลองศก
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6.วิธีดาเนินการ
6.1 การประชุมหารือเพื่อปรับรูปแบบการให้บริการประชาชนให้มีความกระชับ
6.2 ประกาศ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
6.3 จัดทาป้าย แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนและการอา นวยความสะดวกโดยติดไว้ในที่
เปิดเผย โดย
ด าเนิ น การ ปรั บ ปรุ งแผนผั งก าหนดเจ้ าหน้ าผู้ รับ ผิ ด ชอบงานให้ เป็ น ปั จ จุ บั น การแสดงป้ า ยขั้ น ตอนและ
ระยะเวลา ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเปิดเผยชัดเจน จัดทาเอกสารเผยแพร่ จัดทากล่องรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เตรียมแบบฟอร์มต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอก มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในเวลาพัก
เที่ยงและวันหยุดราชการ รวมทั้ง
การมอบอานาจการอนุญาตการอนุมัติ การรักษาราชการแทนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว เป็นต้น
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.2 ลดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานได้

-252.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วย งาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องพ่อ – แม่ดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอ ดุลยเดชฯ ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นวันแม่
แห่งชาติ และการยกย่อง บุคคลให้เป็นพ่อตัวอย่าง แม่ตัวอย่าง ถือว่าเป็นสิ่ง ดี ช่วยให้เกิดขวัญกาลังใจ และรัก
ในการปฏิบัติตนเป็ นคนดี และสั่ง สอนบุตรให้เป็นคนดี มีศีลธรรม โดยการยกย่องจะเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความ ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นและ
เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศกจึงได้จัดกิจกรรม วันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการ
คัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นที่ตาบลแม่สัน เพื่อมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบอย่าง
ที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสาคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่ สาคัญเพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน ท้องถิ่นต่อไป
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4.เป้าหมาย
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จานวน 2 ครั้ง/ปี
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6.วิธีดาเนินการ
6.1จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ดีเด่น
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ประชาชนทุกหมู่ในตาบลแม่สันทราบ
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
6.4ดาเนินการจัดพิธีการมอบเกียรติบัตร
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีแบบอย่างที่ดี ในชุมชนท้องถิ่น จานวน 16 คนต่อปี (พ่อดีเด่น 8 ท่าน แม่ดีเด่น 8 ท่าน)

-262.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
3. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีใน
การ ประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของ
การทุจริตที่ เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล ปัจจัย
ทางวัฒนธรรมของ องค์กร และลักษณะงานของหน่วยงานที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร การสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร มาตรการ จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและการปฏิญาณร่วมกันในการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีเครื่องมือและข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง สุจริต โปร่งใส
3.2 เพื่อสร้างความตระหนักให้คนในองค์กรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 แจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8. งบประมาณดาเนินการ
- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานัก/กอง/ฝ่าย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

-27-

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของ อปท.ในทุกขั้นตอน
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 มาตรา 14
และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้ตรวจดูได้ และเพื่อให้
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก จึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการให้ประชาชนได้ ตรวจดู ซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐโดยประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู ค้นคว้า และศึกษา
ตลอดจนเผยแพร่ ของมูลข่าวสารของทางราชการ
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
4.เป้าหมาย
ประชาชนตาบลคลองศก
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6.วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6.2 จัดเตรียมแบบฟอร์ม คาร้องสาหรับขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
6.3 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของ ข้าราชการฯ
10.2 มีเครื่องมือจากภายนอก และประชาชนที่กากับความประพฤติของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการ ลูกจ้างให้เกิดความโปร่งใส มีมาตรฐาน

-28โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมกิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานภาครัฐจาเป็นต้องมีความโปร่งใส เปิดเผย โดยเฉพาะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของทาง ราชการให้ประชาชนได้ทราบและสามารถเข้าตรวจดู รวมทั้งการสอบถามไปยังหน่วยงานของรัฐได้
ทั้งนี้การเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน การคลัง และการพัสดุ รวมทั้ งทรัพย์สินของทางราชการถือเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการแสดง ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และความศรัทธาของประชาชนต่อหน่วยงานรัฐ
3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
4. เป้าหมาย
ประชาชนตาบลคลองศก
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6. วิธีดาเนินการ
จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี รายการบัญชีรายรับ
รายจ่าย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการพัสดุ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน การติด
ประกาศในหมู่บ้าน และที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8. งบประมาณดาเนินการ
- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง คลองศก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนตาบลคลองศกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีโอกาสได้ตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน ก่อให้เกิดความโปร่งใส
3.2การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สันเป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ ตาม
อานาจหน้าที่ ในการบาบัดทุกข์ บารุงสุข การจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆให้เกิดความทั่วถึงเสมอภาค ใน
บางครั้งประชาชนอาจมีความเดือดร้อนในเรื่องของการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเอกชน หรือแม้กระทั่ง
หน่วยงานของ รัฐเอง ดังนั้นการ
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เดือดร้อนของประชาชนยามทุกข์ร้อน
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงที
3.2 เพื่อประนีประนอมข้อพิพาทในพื้นที่อย่างเข้าถึง เข้าใจ
4.เป้าหมาย
ประชาชนตาบลคลองศก
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6.วิธีดาเนินการ
6.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน
6.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
6.3 นาเรื่องนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ในพื้นที่
10.2 สามารถประนีประนอมได้อย่างเข้าใจบริบทของชุมชนท้องถิ่น
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ :โครงการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
การมีส่วนร่วมของประชาชนถือว่าเป็นกระบวนการที่สาคัญที่สุดที่ต้องดาเนินการในการพัฒนาท้องถิ่น
การได้รับ ทราบปั ญหา ความต้องการ และการสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินการร่วมกันคิด แสดงความ
คิดเห็น ร่วม ดาเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และข้อเสนอแนะอื่นๆระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน
จะส่งผลทาให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล แผนพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือ ในการพัฒ นาท้องถิ่น หากมีการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจนั้นเป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นของตน และมีสิทธ์ กาหนด ทิศทางการพัฒนาร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นได้ ดัง นั้นการดาเนินการ
ดังกล่าวจะสามารถสนับสนุนและกระตุ้นให้มีเกิด กระบวนการทบทวน
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มาประกอบในการทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก ให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและหลักการ
สาคัญของการพัฒนาตาบลคลองศก าต้องเกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับระหว่างการพัฒนาหมู่บ้าน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกันพัฒนาไปพร้อมๆกันทั้งในระดับหมู่บ้านและตาบล
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สันจึงจัดทาโครงการ “ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนา ท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)” โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑) ที่กาหนดให้องค์การบริหาร
ส่วน ตาบลมีหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดกระบวนการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล แม่สันภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
3.2 เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการจัดทางบประมาณประจาปี
3.3 เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
4.เป้าหมาย
ประชาชนตาบลคลองศก
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6.วิธีดาเนินการ
6.1 ชี้แจงแกนนาหมู่บ้านเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น
6.2 จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน
6.3 จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นในระดับตาบล
6.4 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
6.5 เสนอสภาท้องถิ่น
6.6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน และ
ท้องถิ่น
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ประชาชน ในพื้นที่
10.3 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สันได้วางแผนการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดในการพัฒนา
อย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นระบบ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศกดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ตัวแทนประชาคม) ให้มีส่วน
ร่วมในการ ดาเนินการซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศกนี้
ให้เกิดกระบวนการมี ส่วนร่วมโปร่งใส โดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมในการตรวจรับการจ้างด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยผ่านกลไกตัวแทนประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านการ
คัดเลือก จากหมู่บ้านมาเป็นตัวแทนในการท าหน้าที่ในการตรวจงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 เพื่อสร้างความโปร่งใส และการตรวจสอบจากทางภาคประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากบริการ
สาธารณะ สร้างแนวคิดในการเป็นเจ้าของร่วมของประชาชนในทรัพย์สินของทางราชการ
4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 คั ด เลื อ กตั ว แทนภาคประชาชน โดยให้ ท างหมู่ บ้ า นเป็ น ผู้ คั ด เลื อ กผู้ ที่ จ ะมาท าหน้ า ที่ เป็ น
คณะกรรมการ ตรวจการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6.2 อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการในการตรวจการจ้างที่ถูกต้องโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของ
ทาง ราชการ
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8. งบประมาณดาเนินการ
- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
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10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักและร่วมเป็นเจ้าของทรัพย์สินขององค์กาบริหารส่วนตาบล
คลองศก

มิติที่ 4
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1มีการจัดวางระบบและรายงานควบคุมภายใน ตามคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกาหนด
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมจัดทาและรายงานการจัดทาระบบการควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544
กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้
กากับ ดู และและ คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น อย่างน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ง ภายในเก้ าสิ บ วัน นั บ จากวัน สิ้ น
ปีงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
จึงจัดทา และรายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนดเป็นประจาทุกปี
3.วัตถุประสงค์
3.1เพื่อให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงาน
3.2 เพื่อสรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กากับดูแลได้ตรวจสอบ
4.เป้าหมาย
ส่วนราชการทุกกอง/ส่วน/ฝ่าย/งาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6.วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานย่อย
6.2 คณะกรรมการดาเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรและหน่วยงานย่อย
6.3 จัดทารายงาน
6.4 น าเสนอผู้บริหาร และจัดส่งให้กับผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก

-3310.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานราชการ
10.2 เพื่อให้หน่วยงานกลาง (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ ผู้กากับดูแล) ได้ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองศกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด
และความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น การตรวจสอบภายในถือเป็นเครื่องมือ สาหรับการปฏิบัติราชการอย่างเป็น
ขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานได้
3. วัตถุประสงค์
3.1เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเกี่ยวข้อง
3.2เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบลคลองศก
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การ บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง และมติ คณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุก ประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.3 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
6.4รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8. งบประมาณดาเนินการ
- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก

-3410. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ลดความเสียหาย และความเสี่ยงต่อการดาเนินการที่ผิดระเบียบของทางราชการ
10.3 หน่วยงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัด

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ :โครงการอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการเปิดซองและคณะกรรมการตรวจการจ้าง อบต.
คลองศก
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558 กาหนดให้เนินการการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมี คณะกรรมการเปิ ดซองและคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น หาก คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยเฉพะภาคประชาชนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วยจาเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการและระเบียบของทางราชการ ซึ่งหากภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ความรู้ความเข้าใจจะช่วยทาให้ มีการตรวจสอบ การตรวจทาน และป้องกันการทุจริต เกิดความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานการซื้อการจ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.วัตถุประสงค์
3.1เพื่อให้การซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
3.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเฉพาะ
คณะกรรมการที่มาจากสัดส่วนตัวแทนประชาคมเพื่อให้ร่วมดาเนินงานกับคณะกรรมการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้อย่าง มีดุลภาพ
4.เป้าหมาย
คณะกรรมการเปิดซองและคณะกรรมการตรวจการจ้าง อบต.คลองศก
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
6.วิธีดาเนินการ
จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเปิดซองและคณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่ว น
ตาบล คลองศก
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.งบประมาณในการดาเนินการ
- บาท

-359.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการเปิดซองและคณะกรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อการ
จ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10.2 คณะกรรมการที่มาจากตั วแทนประชาคมมีความรู้และสามารถดาเนินการเกี่ยวกับการซื้อการ
จ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างมีดุลยภาพ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560-2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.................................................
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่ วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญ ญัติแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้กาหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็น
นโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก ระยะเวลา 5 ปี
( พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ราชการ พ.ศ. 2540 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคลองศก จึ ง ขอประชาสั ม พั น ธ์ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลงชื่อ
(นายธีรยุทธ แต่งนวล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองศก
.

