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คํานํา

จากสถานการณการทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนท่ีไดรับจากการ
แปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผานมาสูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดใน
การปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
สถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน   โดยจะตอง
ตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตท่ีประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง  และเพ่ือให
เกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพ่ือให
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ป ขางหนา จะมุงสูการ
เปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบโดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (พ.ศ.256๒–2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตอไป

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
เรื่อง ประกาศใชแผนการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564)

ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
......................................................

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือ
สะกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี ท่ีแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได
กําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐซึ่งเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล

เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2
“ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริตดวยการจัดทําการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564)
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตอไป

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงประกาศใชแผนการปองกันการทุจริต(พ.ศ.2562 – 2564)
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายคูณ   อุนคํา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
เรื่อง ประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
...........................................................

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสาร พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบาย
ของรัฐบาล ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการ
พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานง
ทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (พ.ศ.2562 – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตอไป และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทา
สากลภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติ
ใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม เพ่ือกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสใหเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ
และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับ
อ่ืนๆ โดยมุงม่ันท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงใหสวนราชการในองคการบริหาร
สวนตําบลโสกกาม ถือปฏิบัติและการดําเนินการ  ดังนี้

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชน
ดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม
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2. ปลูกฝงคานิยมและทัศคติใหบุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจ  ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต

3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอนและเปด
โอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนย
รับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

( นายคูณ   อุนคํา )
นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561-2564)
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
......................................

หลักการเหตุผล
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐโดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือ
สกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได
กําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐซึ่งเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล

เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป   ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริต”

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึง
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตอไป และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุก
ภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความ
โปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance &
Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ป ขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือให
ประเทศไทยมีศักดิศ์รีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

วิสัยทัศน
“องคการบริหารสวนตําบลโสกกามโปรงใส  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตานการทุจริต”

คําอธิบายวิสัยทัศน
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบดานการปองกันการ

ทุจริตระยะท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2560- 2562) ซึ่งใน
ระยะ 4 ปขางหนา  จะมุงสูองคกรท่ีมีมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรม   เปนมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอ
การทุจริตทุกรูปแบบ มีสวนรวมในการทํางาน  ตรวจสอบได และมีเกียรติภูมิในความโปรงใส

สวนท่ี 1
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

พันธกิจ ( Mission )
“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบ

บูรณาการ เพ่ือใหปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีมาตรฐานสากล”
คําอธิบายพันธกิจ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ป ขางหนา จะเปนการดําเนินงานทํางานแบบ

บูรณาการท้ังระบบ  เริ่มจากการสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในดํารงชีวิต  ตั้งแตพ้ืนฐานของความคิดท่ีตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง  ตอสังคม และประเทศชาติ ไม
เพิกเฉยตอการทุจริต การทํางานท่ีมีการขับเคลื่อนนโยบายโปรงใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน
และมีกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชน เพราะประชาชน
สามารถเปนผูปกปองผลประโยชนของชาติและของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  เปนธรรมและเทาเทียม ท้ังนี้เพ่ือ
ยกระดับธรรมมาภิบาล ความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีมาตรฐานในทุกมิติภายในป พ .ศ.
2564

วัตถุประสงคการจัดทําแผน
1. เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวน
2. เพ่ือสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน  ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการ
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

3. เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี

4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ทองถ่ิน

5. เพ่ือเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองคการบริหารสวนท่ีมีประสิทธิภาพและ
เขมแข็ง

เปาหมาย
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทําแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สูงกวารอยละ 50

ประโยชนของการจัดทําแผน
1. เปนกลไกและเครื่องมือท่ีสําคัญในการปองกันการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในองคกรสงผลใหการ

บริหารงานมีความโปรงใส
2. จัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปญหาการ

ทุจริตได
3. กอใหเกิดความเชื่อม่ัน ความพึงพอใจ และศรัทธาของประชาชนตอการบริหารงานของ

องคการบริหารสวน
4. องคการบริหารสวนจัดทําแผนปองกันการทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติแลวจะสงผลถึงระดับ

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ดวย
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมายเหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

1. การสรางสังคมท่ีไม
ทนตอการทุจริต

1.1 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากรท้ัง
ขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการฝาย
การเมืองฝายสภาทองถ่ิน
และฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

1.1.1 โครงการอบรมพัฒนาองคความรูเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

1.1.2 โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปองกันการทุจริต

1.1.3 มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม”

1.1.4 กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับ
ซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

1.1.5 มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน”

30,000

-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

30,000

-

-

-

- สํานักปลัด

- กอง
การศึกษาฯ
- สํานักปลัด

- สํานักปลัด

- สํานักปลัด

1.2 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน

1.2.1 โครงการปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวลด
ภาวะโลกรอน ในเขตตําบลโสกกาม

1.2.2 โครงการสรางอาชีพสรางรายไดตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

- กองชาง
- สํานักปลัด
- กอง
สวัสดิการฯ

สวนท่ี 2
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมายเหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

1. การสรางสังคมท่ีไม
ทนตอการทุจริต

1.3 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและเยาวชน

1.3.1 กิจกรรมประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต

1.3.2 โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก
และเยาวชน (โตไปไมโกง)

1.3.3 โครงการคายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชน
ตําบลโสกกาม

10,000

-

30,000

10,000

-

-

10,000

20,000

30,000

10,000

20,000

-

- กอง
สวัสดิการฯ
- กอง
สวัสดิการฯ
- กอง
สวัสดิการฯ

รวม 6 โครงการ 2 กิจกรรม 2 มาตรการ
- - - -

2. การบริหารราชการ
เพ่ือปองกันการทุจริต

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ

ทุจริตของผูบริหาร

2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริการและพนักงานสวนทองถ่ิน

- - - - - สํานักปลัด

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ

2.2.1 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน”

2.2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)

2.2.3 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”

2.2.4 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- สํานักปลัด

- สํานักปลัด

- กองคลัง

- กองคลัง
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมายเหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

2. การบริหารราชการ
เพ่ือปองกันการทุจริต

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ

2.2.5 มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อ – จัดจาง

2.2.6 กิจกรรมการจัดทําบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ

2.2.7 โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

- กองคลัง

- ทุกกอง/
สํานัก

- สํานักปลัด

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจ
และใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี

2.3.1 โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ

2.3.2 มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

- ทุกกอง/
สํานัก
- ทุกกอง/
สํานัก

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนท่ีประจักษ

2.4.1 กิจกรรม พอ – แม ดีเดน
2.4.2 กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/

บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ
2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิต

สาธารณะ
2.4.4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10,000
-

10,000

10,000

10,000
-

10,000

10,000

-
10,000

10,000

10,000

-
10,000

10,000

10,000

- กอง
การศึกษาฯ

- กอง
สวัสดิการฯ
- กอง
สวัสดิการฯ

2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ไดทราบหรือพบการทุจริต

2.5.1 กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม”

- - - - - สํานักปลัด
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมายเหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

2. การบริหารราชการ
เพ่ือปองกันการทุจริต

2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ไดทราบ หรือรับแจงหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

2.5.2 กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวย
ตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม

2.5.3 มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียน”

2.5.4 มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามวาทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ทุกกอง/
สํานัก

- สํานักปลัด

- สํานักปลัด

รวม 2 โครงการ 11 กิจกรรม 5 มาตรการ

3. การสงเสริมบทบาท
และการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน

3.1.1 มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน”

3.1.2 กิจกรรม“การเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลโสกกาม และการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ
การเงินการคลัง”

-

-

-

-

-

-

-

-

- สํานักปลัด

- กองคลัง
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมายเหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

3. การสงเสริมบทบาท
และการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอํานวยความสะดวกฯ

3.1.3 มาตรการ“จัดใหมีชองทางท่ีประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม”

- - - - - สํานักปลัด

3.2 การรับฟงความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน

3.2.1 โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนประจําป
3.2.2 มาตรการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรอง

ทุกของคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
3.2.3 มาตรการรายงานผลการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ

1๐,๐๐๐
-

-

1๐,๐๐๐
-

-

1๐,๐๐๐
-

-

1๐,๐๐๐
-

-

- สํานักปลัด
- สํานักปลัด

- สํานักปลัด

3.3 การสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3.3.1 มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

3.3.2 มาตรการ ประชุมประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตําบล ประจําป

3.3.3 มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวม
เปนคณะกรรมการเก่ียวกับการจัดหาพัสดุ

3.3.4 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

-

1๐,๐๐๐

-

-

-

1๐,๐๐๐

-

-

-

1๐,๐๐๐

-

-

-

1๐,๐๐๐

-

-

- สํานักปลัด

- สํานักปลัด

- กองคลัง

- สํานักปลัด

รวม 1 โครงการ 2 กิจกรรม 7 มาตรการ
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมายเหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

4. การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

4.1.1 มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป

4.1.2 มาตรการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
4.1.3 มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุม

ภายในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

- สํานักปลัด

- สํานักปลัด
- สํานักปลัด

4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได

4.2.1 มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย

4.2.2 กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

4.2.3 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จางจากตัวแทนชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- สํานักปลัด

- กองคลัง

- กองคลัง

4.3 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน

4.3.1 กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถ่ิน

4.3.2 กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

5๐,๐๐๐

-

5๐,๐๐๐

-

5๐,๐๐๐

-

5๐,๐๐๐

-

- สํานักปลัด

- สํานักปลัด
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมายเหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

4. การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคสวน
เพ่ือตอตานการทุจริต

4.4.1 มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาค
ประชาชน

4.4.2 มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดาน
การปองกันการทุจริต

-

-

-

-

-

-

-

-

- สํานักปลัด

- สํานักปลัด

รวม - โครงการ 4 กิจกรรม 6 มาตรการ
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

สวนที่ 3
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่น

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
โครงการอบรมพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาบาล

2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและ

การปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการ
ทํางานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถ
แกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนใน
สังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชั่นลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนํา
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัย
การทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น ท้ังนี้ กลไก
การนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น
ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึง
นับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็
ตามสําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได (Accountability) หลั กความ มีประสิทธิ ภาพ (Efficiency) และหลักการ มีส วนร วม
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือ
กลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรือองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย
วัตถุประสงค แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป

ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม องคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
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2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)

3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได

4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย

ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖2)

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ
งบประมาณปละ 3๐,๐๐๐ บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ

จริยธรรม
2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได

อยางมีประสิทธิภาพ

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญกาวหนาตอไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน
มีประสบการณ มีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เม่ือไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใดๆ แลว ยอมสามารถ
แสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอย
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ความสามารถไรอุดมการณไมมีทักษะ หรือประสบการณท่ีจําเปนในการทํางานยอมทําใหองคกรนั้น ๆ ดอย
พัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ
การทํางานสูงแลวยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีและบทบาทแหงตนเอง
บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน
เพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพา
องคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการ
ทุจริตข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ และพนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติ
สุข รูจักความพอดี มีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติ
บานเมืองตอไป
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
3. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน

ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน
4. เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต

ใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
4. กลุมเปาหมาย

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ท้ังหมด
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 2563 - 2564
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ

1. ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน)
2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
3. จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดกิจกรรม
4. เสนอรายละเอียดโครงการ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและเกิดความเหมาะสม
5. ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ
6. ประเมินผลโครงการฯ

8. งบประมาณ
ปละ 30,000 บาท
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง
2. บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินชีวิตไดอยางแทจริง
3. ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอองคกร

ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ องคการบริหารสวนตําบล”

2. หลักการและเหตุผล
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมี

การกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา กําหนดใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม ,
มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และ
ไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง, มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได , ยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการ
แสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน
สวนตนและประโยชนสวนรวม

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลโสกกาม” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล

2. เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคล  และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

4. เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ

5. เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ

2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปดเผย
เปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสาร   ของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใส
ของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลโสกกาม
2. หลักการและเหตุผล

ดวยสถานการณหรือกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนา หรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
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กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของ
สวนรวม แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง

“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น
แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงใน
องคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ี
นองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมาย
รวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลโสกกาม
เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความ
ประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน

2. เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริต โปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

3. เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีจิตสํานึก คานิยม
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีการดําเนินการ

จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2๕๖๑
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ตัวชี้วัด พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “มาตรการจัดทําและปรับปรุงคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”

2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
สงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม
รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน
ทับซอนในภาครัฐทุกระดับ

ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร
ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการ
ใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน
และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติให
เปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ี
ในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความ
ตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง

2. เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชั่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต

บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
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3. ตรวจสอบความถูกตอง
4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
5. แจกจายใหบุคลากร

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีตําบลโสกกาม
2. หลักการและเหตุผล

เนื่องดวยปจจุบัน  โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภาพภูมิอากาศ (Climate  Change)
ท่ีทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึนหรือท่ีเรียกสภาวะโลกรอน  ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย  อาทิ  เกิดความแหงแลง  มีไฟไหมปา  ฝนตกไมตรงฤดูกาล และอากาศหนาว เปนตน
สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดตนไมทําลายปาของมนุษย  ดังนั้น  ประเทศตางๆ  ท่ัวโลก  จึงไดรวมมือกัน
ปองกันและแกไขภาวะโลกรอน  ซึ่งเปนปญหาท่ีสําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ  การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรง
เนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาชคารบอนไดออกไซนเปนแหลงกรองมลพิษและผลผิตกาชออกซิเจน  อีกท้ัง
เปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม  ลดอุณหภูมิของพ้ืนท่ีผิวในพ้ืนท่ีนั้นๆลงไมนอย 2
องศาเซลเซียส  เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน  องคการบริหารสวนตําบลโสกกามจึงไดจัดทําโครงการ
“ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีตําบลโสกกาม” เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified  City) องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา เพ่ือใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน  พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน
สาธารณะรวมกัน

3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน  โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวในตําบลโสกกาม

3.3 เพ่ือใหประชาชนนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลคา
ทรัพยากรท่ีมี

3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified  City) สรางความรมรื่นและ
คลายรอนแกประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
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ประชาชนรวมกันปลูกตนไม  จํานวน 2,000 ตน ตอป
5. พื้นท่ีดําเนินการ

พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

6.1 ประสานงานกับสวนราชการ  องคกรภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  กลุมพลังมวลชน  และ
ประชาชนในทองถ่ินเขารวมกิจกรรม

6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีใกลเคียงให
จัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกตนไม

6.3 จัดซื้อกลาไม  พันธุไม หรือขอรับความอนุเคราะหจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในโครงการ
6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ  องคกรเอกชน  สถาบันการศึกษา  กลุมพลังมวลชน  และ

ประชาชนในทองถ่ิน
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองชางและสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖1 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ปละ 30,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองชางและสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.2 ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน
10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่น

ในชุมชน

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสรางอาชีพ  สรางรายได  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล

โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ  สรางรายได  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของราษฎร
พรอมท้ังไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานในหนวยงานตางๆ  นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือ
แกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยากดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ  โดยเนน
ใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก  ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู  พอกิน”
และขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสําหรับ “ความกินดี  อยูดี  ในอนาคต” ดวย  ดังนั้นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ  ความเปนอยูท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกลทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง  โดยมีหลักการสําคัญคือการแกไขปญหา
เฉพาะหนา  เปนข้ันตอนตามลําดับความจําเปน  ประหยัด  การพ่ึงพาตนเอง  สงเสริมความรู  และเทคนิค
วิชาการสมัยใหมท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถวิเคราะห
ปญหาและความตองการของชุมชน  สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและความพรอม
ของเกษตรกรไดดวยตนเอง  โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร
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องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ  สรางรายได  โดย
มีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  มาประยุกต
เผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ผูดอยโอกาสทางสังคม และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ
3. วัตถุประสงค

3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลโสกกาม
3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมใหกับคนยากจนในตําบลโสกกาม
3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง
3.4 สามารถนําพืชผลหรือผลิตผลไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ ได
3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลโสกกาม

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ตําบลโสกกาม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธโครงการใหกลุมเปาหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพใหกับผูรวมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง
6.4 ลงมือฝกปฏิบัติงานอยางแทจริง

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖1 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ปละ 30,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกอบอาชีพตามท่ีไดอบรม
10.2 ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพได
10.3 ผูเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมข้ึน  ลดรายจาย และเกิดความพอเพียง
10.4 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.1 สรางจิตสํานึกและความหนักในความซ่ือสัตยสุจริต

1. ช่ือโครงการ : การประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล

ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก  เปนปญหาท่ีสะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  ซึ่งการสราง
คานิยมท่ีถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพ่ือทําใหทุกคนเปนพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพ
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องยอมรับไดหากตนเอง
ไดรับผลประโยชนดวย  สะทอนใหเห็นวาเด็ก  เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน
หากปลอยใหคานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้เกิดข้ึนตอไป  ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทย
และสงผลเสียตอสังคมในดานอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  ตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน  จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญ
ตอตานการทุจริตข้ึน  ท้ังนี้เพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาท่ีเกิดข้ึนและ
พรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและ
แกไขปญหาทุจริตท่ีไดผลท่ีสุด  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 66 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม
และวัฒนธรรม และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยให
เปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและสติปญหา  ความรู  มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน  ไมยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ

3.2 เพ่ือเสริมสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน  และใหเกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทํา
ความดี  มีความซื่อสัตยสุจริต

3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการตอตานการทุจริต

3.4 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและสรางสรรค
4. เปาหมาย/ผลผลิต

เชิงปริมาณ
เด็ก  และเยาวชน  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลโสกกาม
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู  ตื่นตัวเห็นความสําคัญ โดยหันมาสนใจปญหาการทุจริต

คอรรัปชั่นท่ีเกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน

5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด
5.3 ประชาสัมพันธใหเด็กและเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด
5.4 ตัดสินการประกวดในรูปแบบของคณะกรรมการตามหลักเกณฑท่ีองคการบริหารสวนตําบล

โสกกามกําหนด
5.5 ทําพิธีมอบรางวัล  ณ  องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หรือสถานท่ือ่ืนตามความเหมาะสม

6. พื้นท่ีดําเนินการ
ตําบลโสกกาม

7. งบประมาณดําเนินการ
ปละ 10,000 บาท

8. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖1 – 2564)
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุก

รูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมท่ีถูกตอง  มีจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี และมีความซื่อสัตย

สุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาท่ีสื่อถึงการ

ตอตานการทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและสรางสรรค

1.3.2 สรางจิตสํานึกและความหนักในการตอตานการทุจริต

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลโสกกาม (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)

2. หลักการและเหตุผล
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก  เปนปญหาท่ีสะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โ ด ย เ ฉ พ า ะ
กลุมเด็กและเยาวชนท่ีตองการพัฒนาใหเปนคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต  สามรถอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว  จึงไดจัดโครงการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลโสกกาม (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน  เพ่ือเปนการสราง
ภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ
และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นท่ีไดผลท่ีสุด  โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชน
รักความถูกตองมีความซื่อสัตยสุจรติ มีการยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติตอตนเองและ
ผูอ่ืนโดยชอบ  ไมคดโกง  มีจิตสาธารณะ  มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวมมีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ
และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย  สุจริต
3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน  ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกง

ทุกรูปแบบ
3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ  และพรอมเสียสละประโยชนสวนตน  เพ่ือรักษา

ประโยชนสวนรวม
4. เปาหมาย/ผลผลิต

เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชน ตําบลโสกกาม จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู  สามารถแยกแยะถูก  ผิด  ชั่ว  ดี สามารถนํา

ความรูประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชกับตนเอง  และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ

6. พื้นท่ีดําเนินการ
ตําบลโสกกาม

7. งบประมาณดําเนินการ
ปละ 20,000 บาท

8. ระยะเวลาดําเนินการ
2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 – 2564)

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม  และกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย  สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม  ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุก

รูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ  และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน  เพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวม

1.3.3 สรางจิตสํานึกและความหนักใหมีจิตสาธารณะ

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการคายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชนตําบลโสกกาม
2. หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลก
ตะวันตก  ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได จึงมี
แนวโนมในการดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวย
การพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติ
เปนกลุมคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชน
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดี พัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค และสงเสริมใหเปนคนท่ีมี
คุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีสติปญญา  มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะชวยสรางใหพวกเขา
ตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับ
สังคม แตกลับจะเปนผูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพ่ือความเจริญกาวหนาและม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป
เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมะสม
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและ
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นําหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
2. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญา

เปนแบบอยางท่ีดีในสังคม
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม
4. เพ่ือปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคม และประเทศชาติบานเมือง
4. เปาหมาย

นักเรียนและเยาวชน ในเขตตําบลโสกกาม
5. สถานท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕61 – 2๕๖๔)
7. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
8. วิธีดําเนินการ

1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ
2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
3. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพ้ืนท่ีไดรับทราบ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรม
5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป

9. งบประมาณ
งบประมาณปละ 3๐,๐๐๐ บาท

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. นักเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไป

ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยางท่ี

ดีในสังคม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม
4. ปลูกฝงคานิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอตนเอง

ครอบครัวและสังคม
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน”

2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3

ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.
2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความ
ขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย
สุจริตของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ี
คนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางท่ี
คนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการ
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อ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแค
เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต

1. ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
2. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
๓. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

6. วิธีดําเนินการ
1. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2. ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ
3. จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
4. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
5. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6. ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
7. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
8. รายงานผลการดําเนินงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ

1. ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ

2. ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีความโปรงใส สามารถปองกัน

การทุจริตของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลโสกกามได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง
โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน”
2. หลักเกณฑและเหตุผล

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารงานผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน  ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  ไดใหความสําคัญในเรื่องการการพิจารณาความดี
ความขอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ  ของเรื่องการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2554 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2558 ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรม
การสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือน มีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต

พนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล
ประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการไมนอยกวา 2 คน
เปนกรรมการ  และใหพนักงานสวนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเปน
เลขานุการ

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ และหัวหนาสวนราชการ ไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการ ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลมี
สถานศึกษาในสังกัดใหแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษารวมเปนกรรรมการดวย  และใหพนักงานสวนตําบลท่ี
รับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล เปนเลขานุการ

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไว  โดยใหคําปรึกษาและพิจารณา
เสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล
ทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง
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6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
พนักงานสวนตําบลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบึงกาฬ  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลง
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส  เปนธรรม และตรวจสอบไดทุกข้ันตอน
10.2 ไมมีการรองทุกข/รองเรียน เก่ียวกับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขององคการบริหารสวน

ตําบลโสกกาม

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)

2. หลักการและเหตุผล
พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนบุคลากรท่ีมี

ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมา
จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ี
เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนา
ระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปน
ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ

ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน
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3. วัตถุประสงค
1. เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบ

ได
3. เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

ใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

1. กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล

2. นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
3. ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
4. ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
5. สรุปผลการดําเนินการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ
1. ผลผลิต

- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1
มาตรการ

- การบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
2. ผลลัพธ

- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไมนอย
กวา 90 %

- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลโกกาม มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล

- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของเจาหนาท่ีได
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง

เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย
ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเก่ียวของ

3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต

บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ระหวาง วันท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวันท่ี 30 กันยายน
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

1. บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของ

2. ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

3. เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ
2. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
2. เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3. เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
4. เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
6. เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได

4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ
2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

6. วิธีดําเนินการ
1. จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
2. จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน

งบประมาณ
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
4. สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6. รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
7. เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
3. ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุมคาเปนประโยชนกับประชาชน
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง
ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม
โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และ
ประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงจัดทําโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การจัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหาร
สวนตําบลโสกกามทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

2. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ–จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลท่ี

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535
จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือประชาสัมพันธ และอ่ืน ๆ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

พ้ืนท่ีตําบลโสกกาม และชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนด วัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน

2. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือประชาสัมพันธ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. ผลผลิต

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
2. ผลลัพธ

- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซื้อจัดจางท้ังหมด

- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมการจัดทําบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย

ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี โดยดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอสอบถามขอมูล ยื่นคําขอ
อนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลติดตามความคืบหนาและ
แจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมี
ระบบบริการท่ีเชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน
ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวย
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ

นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน
ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน,ดานการสงเสริมกีฬา,ดานการสงเสริมผูสูงอาย,ุดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข
ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน , ดานการสงเสริมการทองเท่ียว , ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยก
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด  การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
3. วัตถุประสงค

1. สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติ

2. เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ทุกกอง/สํานัก ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ทุกกอง/สํานัก องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

1. ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบาย
น้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ,
ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ,
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการ
สงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานการศึกษา และดานการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี)

2. จัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน
3. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม

เลือกปฏิบัติ
2. ไมมีการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตาม
อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2542 และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลและในการปฏิบัติ
หนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน   และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีใน
การจัดทําบริการสารธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไม
ทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอย
เพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึง
พอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการ
ตอบสนองความตองการเพ่ือประโยชนในทองถ่ิน อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ

2. เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน

3. เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จํานวน 1 ครั้ง

ตอป
5. พื้นท่ีดําเนินการ

พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

1. ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ
2. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบท่ี

กําหนด
3. สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจ
๔. ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
๕. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ปละ 10,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. ผลผลิต
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 1 ฉบับ
2. ผลลัพธ

- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ี
เกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล

ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ .ศ. 2546 โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองตอความตองการของประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการ
แลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและ
แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสกกามใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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3. วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได
3. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู

มาติดตอขอรับบริการ
4. เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล

การดําเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม และผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. ประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
3. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน

ทราบโดยท่ัวกัน
4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน

4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก

ประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน

5. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการ

จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกกอง/สํานัก องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
2. สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได
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๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ

4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็

เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ

ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

1. จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

2. ดําเนินการออกคําสั่งฯ
3. สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

โสกกาม รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย

ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม พอ – แม ดีเดน
2. หลักการและเหตุผล

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนวันพอแหงชาติและใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถเปนวันแมแหงชาติ  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม เห็นควรกําหนดจัดงานวันพอวันแมแหงชาติ เพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  ท่ีทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยางนานัปการ  พระองคทรง
เปนพอและแมของปวงชาวไทยท่ีเปยมลนดวยพระเมตตา  ทรงหวงใยอยางหาท่ีเปรียบมิได  และเปนการ
เผยแพรพระคุณของพอและแมท่ีมีตอครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 ท่ีกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และคนพิการ  ประกอบกับ
องคการบริหารสวนตําบล  มีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบรามการทุจริตแหงชาติ ในการบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริตโดยการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/
บุคคลในการดําเนินกิจการ  การประพฤติตนใหเปน ท่ีประจักษ  โดยการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมีความ
ซื่อสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  จึงไดจัดกิจกรรม พอ แม ดีเดน โดยการคัดเลือกพอและแม
ดีเดนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  เพ่ือมอบโลประกาศเกียรติคุณเปนการสรางแบบฉบับท่ีดีให
ปรากฏแกสาธารณชน  และใหสังคมไดตระหนักถึงหนาท่ีอันสําคัญยิ่งของพอและแม  ท่ีสําคัญเพ่ือเปน
แบบอยางท่ีดีของคนในชุมชนตอไป
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ  แม  ผูมีความซื่อสัตย  สุจริต  ตั้งม่ันอยูในหลักคุณธรรม  จริยธรรม
2. เพ่ือใหพอ แม ท่ีไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกบุตร  ธิดา  และสังคมสืบไป

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกพอ  แมดีเดน  จํานวน 2 ครั้ง/ป  ครั้งละ 12 คน

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ตําบลโสกกาม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑแลวิธีคัดเลือกพอแม  ดีเดน  ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการ

คัดเลือกใหเปน  พอ  แม  ดีเดน  ประจําป  เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ
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6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตตําบลโสกกาม  จํานวน 12 ชุมชน
เพ่ือใหแตละชุมชนดําเนินการคัดเลือก  กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายัง
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนตางๆ

6.4 คณะกรรมการฯ  เสนอชื่อพอ  แม  ดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ  โดยเสนอรายชื่อให
ผูบริหารทราบและเห็นชอบ

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล  ตามระเบียบฯ  ในวันสําคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  จํานวน 2 ครั้ง/ป
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2562)
8. งบประมาณดําเนินการ

ปละ 10,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 ตัวช้ีวัด
- มีพอแมดีเดน  ท่ีไดรับการเชิดชูเกียติไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมาย
10.2 ผลลัพธ
- พอ  แมดีเดน ท่ีเปนบุคคลตัวอยางและไดรับการยอมรับจากชุมชนไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ
- มีพอ แมดีเดน เปนบุคคลตนแบบแกบุตร  ธิดา  และสังคมสืบไป

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ

2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทํา

ใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ

เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลังองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทํา
ความดีเพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน
3. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปน

กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ตําบลโสกกาม

6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการมอบโลประกาศเกียรติคุณ เผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ี

ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม สื่อสังคม (Social Media) เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ปละ 10,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล

ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวน
รวมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก
เยาวชนและองคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแก
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ตั้งใจ รวมเปนแกนนําใน
การสงเสริม สนบัสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผูท่ี
ไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และ
วันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม และเปน
แบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู

2. เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป
3. เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดาน

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งข้ึน
4. เปาหมาย

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลโสกกาม
5. สถานท่ีดําเนินการ

หองประชุมสภา องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
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6. วิธีดําเนินการ
1. ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพ่ือคัดเลือกบุคคล

ผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
3. จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้

- ดานชวยเหลือสังคมดีเดน
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน
- ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมดีเดน

4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
5. สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ปละ 10,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ผูทําคุณประโยชนและผูมีจิตสาธารณะไดรับการเชิดชูเกียรติ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ
และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืน
ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือ
การบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืน
ตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและ
จําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปน
การใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของ
บริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ี
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลโสกกาม คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไป
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เพ่ิมรายไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับ
ปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนํา
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย
3. วัตถุประสงค

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนตัวอยาง และถายทอดความ
ใหแกเกษตรกร
4. สถานท่ีดําเนินการ

ตําบลโสกกาม
5. วิธีดําเนินการ

1. ประชุมคณะกรรมการ
2. คัดเลือกเกษตรกรดีเดน
3. มอบใบประกาศนียบัตร
4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)

7. งบประมาณดําเนินการ
ปละ 10,000 บาท

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ
กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

9. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ
1. เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
2. เกษตรกรตัวอยางไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนแบบอยางใหกับประชาชน

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม”

2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา

การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
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ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกามกับปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง เปนไป
อยาง     มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

2. เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

3. เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ

4. เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวน
ตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอม
คณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
4) การลดข้ันตอนการปฏบิัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน

การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. ชี้แจงสํานัก/กองตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ .ศ.
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548

2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด
เปนตน
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- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว

3. รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนด

4. วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
5. ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ

ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ี
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก
(ป.ป.ช. , สตง. , จังหวัด , อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบ
ภายในดวย โดยมอบหมายใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/
มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ

การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจําป ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก
เจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงาน
คลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอ
ทักทวงไปยัง สตง.แลวแต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด มีหนาท่ี
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรมและไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ

นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพ่ือความโปรงใสและปองกันการทุจริต
ซึ่งผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2. เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

6. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
- ปฏิบัติตามขอทักทวง/ขอเสนอแนะ ของหนวยตรวจสอบภายนอกซึ่งไดสั่งการโดยอาศัยอํานาจอัน

ชอบดวยกฎหมาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. ผลการตรวจของ สตง. หรือหนวยงานกํากับดูแลไมพบการทุจริตในองคกร
2. องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ

พบการทุจริต
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องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล

ดวยองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง

ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามข้ึน
เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
2. เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต

มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

1. กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
2. จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
3. จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม

4. เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
โสกกามใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ี

ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสะกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
แถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ทั้งนี้
เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และ
การตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขาย
ภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดแีละตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว
โปรงใส เปนธรรม
4. เปาหมาย

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

1. ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม

2. แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ

3. กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน

4. แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ตัวช้ีวัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน”
2. หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการ
ของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร”
โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
จึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม โดยมีงานธุรการ สํานักงานปลัดเปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ี
ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริงในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง

2. เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จํานวน 1 แหง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
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6. วิธีดําเนินการ
1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
2. มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
3. มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน

การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย
ระเบียบ กฎ ขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได
และขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด

4. มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

5. มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6. มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป
7. มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
- จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
- ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสะดวกตามสิทธิของตน

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการบริหารสวน

ตําบล และการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล

การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมาก
ในการบริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถ
ตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือ
เปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
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มีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนภายในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทําใหการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลโสกกาม มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมีสวน
รวมตรวจสอบของประชาชน

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม”

2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ี
สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ
สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดงายและสะดวกมากข้ึน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย
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2. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน
3. เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย

4. เปาหมาย/ผลผลติ
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชน

สืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนประจําป
2. หลักการและเหตุผล

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงจัดทําโครงการประชุม
ประชาคมแผนแมบทชุมชนเพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ประจําป
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พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔ รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในป
ถัดไป
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน

2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน
3. เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล
4. เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน
5. เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
4. เปาหมาย/ผลผลิต

จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑2 ชุมชน ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลโสกกาม เพ่ือใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน
3. ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
4. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
5. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล
6. จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด
7. จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน
8. จัดทําแผนชุมชน
9. ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน ๑2 ชุมชน

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

งบประมาณปละ 1๐,๐๐๐ บาท
9. ผูรับผิดชอบ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน
2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล
4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน
5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย

ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
ตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป

2. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม

3. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี
4. เปาหมาย

ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได
5. วิธีดําเนินการ

1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
3. นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน

และเรงดวน
4. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561 - 2564

7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน

รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
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ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือบรรเทาความเดือดรอน ในเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รอง

ทุกข
3. แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ

2. หลักการและเหตุผล
การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุก

ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลว
ใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
2. เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ
3. เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชน

รวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดําเนินการ

ผูรองเรียน/รองทุกขทุกราย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีการดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
9. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
2. ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548

ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ

ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีองคกรในการ
จัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโสกกามข้ึน
3. วัตถุประสงค

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม และ
แผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมตําบล
โสกกาม และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และ
สุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมตําบลโสกกาม
7. ระยะเวลาดําเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม บางตําแหนงใน
ปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป องคการบริหารสวนตําบลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแทน
กรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 ขอ 7 (2) และขอ 9 ท่ีกําหนดไว
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
โสกกามและรางแผนพัฒนาสี่ป องคการบริหารสวนตําบลโสกกามเพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาตําบล
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โสกกาม ตามความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ดวยความถูกตอง
โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป
2. หลักการและเหตุผล

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขาง
ใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
และการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลโสกกามจึงไดจัดทําโครงการ
อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําปข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปอีกทางหนึ่งดวย
4. เปาหมาย

ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานนั ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป
5. วิธีดําเนินการ

1. ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี
2. แตงตั้งคณะทํางาน
3. วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี พรอมกําหนดตารางออกประชาคมหมูบาน
4. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด

6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔)

7. งบประมาณ
งบประมาณปละ 1๐,๐๐๐ บาท

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ

ของ การกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน
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3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการเก่ียวกับการจัดหาพัสดุ

2. หลักการและเหตุผล
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน

ดานการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
3. วัตถุประสงค

เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน
กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลอยางถูกตอง
4. เปาหมาย

ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง ๑2 หมูบาน
5. วิธีการดําเนินการ

1. สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
โสกกามอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ซึ่งมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ
กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลโสกกามใน
หลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน
เปนกรรมการเปดซองสอบราคา เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ

2. มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู
ทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
7. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม

2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบ
การดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง
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3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

2. หลักการและเหตุผล
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตอไป

จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพ่ือใหการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมให
องคการบริหารสวนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
2. เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม

3. เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหาร องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

1. ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล
2. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
3. จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
4. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11
ก.พ. 2558) ประกอบดวย

(1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
(2) ผูแทนสมาชิกสภาอบต. 2 คน
(3) ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน
(4) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ
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(6) ผูอํานวยการกองคลัง เปนผูชวยเลขานุการ
(7) นักวิเคราะหนโยบายและแผน เปนผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามตาม

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามปละ 1 ครั้ง

เปนอยางนอย แลวเสนอผลการประเมินใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกามทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจาก
การประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกามสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโสกกามมอบหมาย
5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6. จัดทําแผนการดําเนินงาน
7. ดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
8. จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตาง ๆ ขององคการบริหาร

สวนตําบลโสกกามพรอมตัวชี้วัด
9. ติดตามและประเมินผล
10. จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ดําเนินการแกไขตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
2. หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญ
ท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลโสกกาม เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวตัถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544

2. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของ

3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด

4. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
5. เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม

4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางทุกหนวยงาน และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ

บริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีการดําเนินการ

1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี

ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ

3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
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คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย

5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน
2. ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
3. การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด
4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ.
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว แลวรายงานตอผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ

เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต

สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน



~ 62 ~

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม
ประมวลผล เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร
พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกัน และลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ.

2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทาง
หรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับ
ตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยาง
สมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสยีหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของ
รายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน
และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ
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2. เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล
ภายในเวลาท่ีกําหนด

3. เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป

2. หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)

3. หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม รายงานผลการดําเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอ
หรือไม หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป

5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกกอง/สํานัก องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับ

ดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ

แตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล

การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมัก
จะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลโสกกามจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามเปนไป
อยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม

2. เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการ
โอน ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต

พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคล
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีการดําเนินการ

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ

แตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด
- การสรรหา การบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง

ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบ
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง

ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
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การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนตําแหนง ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด
- มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน

ตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต. จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน

ภายในตําบลทราบ และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการ

ท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต. จังหวัด) กอน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ตัวช้ีวัด
ไมมีปญหาการรองทุกข/รองเรียน/การฟองคดี เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน

ตําบลโสกกาม
ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย

ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน
การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชนทรัพยสิน

ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. หลักการและเหตุผล

การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวน จึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิก
เงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ
จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ี
ถูกตอง มีความสุจริตสงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เกิดความโปรงใสตรวจสอบได
4. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. วิธีการดําเนินการ

- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน

กรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ

เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และหอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
9. ตัวช้ีวัด

มีการดําเนินงานตามวิธีการท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของกําหนดไวครบ
ทุกข้ันตอน
10. ผลลัพธ

ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม ทําใหเกิดความโปรงใสในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
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4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการ
กําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผาน
ชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบล
ทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น
ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง ซึ่งองคการ
บริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือ
กระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนา
ระบบราชการ  เพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม

2. เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
4. เปาหมาย

ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซื้อ จัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง

2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ
แตองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย

3. จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
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10. ผลลัพธ
การจัดซื้อ จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม

ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน
2. หลักการและเหตุผล

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะ และความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับ
ภารกิจ และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลโสกกามไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและ
ทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม ใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
สามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ินใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม ใหมีความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี

2. เพ่ือใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ี
ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย

3. เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ิน
ไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ

1. ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี

2. เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดย
สํานัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ
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3. จัดสงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เขารับการอบรมตามหลักสูตรท่ีคัดเลือกหรือ
กําหนด

4. แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

5. ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกามทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ปละ 50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานกิจการสภาและงานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ผลลัพธ

1. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและ
อํานาจหนาท่ี

2. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ

กฎหมาย
11. ตัวช้ีวัด

จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินเปนผูจัดหรือกําหนดอยางนอยคนละ 1 หลักสูตร

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก

สําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสู
ความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม ใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการ
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ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ัง
ยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
2. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน

4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

6. วิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ใช

สําหรับการประชุม
2. แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง

โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติ การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ

3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนินงาน

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ผลลัพธ

1. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร

2. การปฏิบัติงานตาง ๆ ของฝายบริหารมีความโปรงใส และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม สามารถตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารได

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล

คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน
ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม
หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทํา
คอรรัปชั่นและประพฤติมิชอบในวงราชการ
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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 สอดคลอง
กับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงาน
ภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิด
ความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค

สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ

1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น
2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคการ

บริหารสวนตําบลโสกกาม
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชั่น
ได

2. มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชั่นใน
ระดับตําบล

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง
และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชั่นสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ิน
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลโสกกามมีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมี
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไป
ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกัน
พัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปน
โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ใน
การรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา  รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต
คอรรัปชั่นในทองถ่ิน

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เห็นวาการมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการ
สงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน
2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต
3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบลโสกกาม

4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล

โสกกาม เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม
5. สถานท่ีดําเนินการ

ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินงาน

1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต

2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณ
ใกลเคียงโดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย

3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตดัสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกัน
การทุจริต

4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลโสกกามกับบุคคล องคกร

สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

……………………………………………………………………………



ผลการประเมิน
สําหรับ อปท สําหรับ ป.ป.ช.

156
....................... .........................

200
(คะแนนเต็ม)

แบบฟอรมรายงานประเมินผลตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป
๑. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล

 องคการบริหารสวนตําบล โสกกาม ขนาด กลาง
๒. สถานท่ีตั้งสํานักงาน/ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เลขท่ี 159 หมูท่ี 2 ถนน - ตําบล โสกกาม อําเภอ เซกา
จังหวัด บึงกาฬ รหัสไปรษณีย 38150 โทรศัพท 042 490 905 โทรสาร 042 490 905เว็บไซต
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน www.sokkam.go.th
๓. จํานวนประชากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 6,322 คน 1,825 ครัวเรือน
๔. พื้นท่ีรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 42.7 ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม 12 หมูบาน/ชุมชน)
๕. รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

-รายไดไมรวมเงินอุดหนุน 17,922,334.64 บาท
-รายไดจากเงินอุดหนุน 15,970,145 บาท

๖. รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 30,967,795.13 บาท
๗. พนักงานทองถิ่น/ลูกจาง ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังหมดจํานวน 42 คน
๘. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังหมดจํานวน 24 คน
9. ผลการประเมินตนเอง
มิติท่ี 1 (45 คะแนน) มิติท่ี 2 (70 คะแนน) มิติท่ี 3 (40 คะแนน) มิติท่ี 4 (45 คะแนน) รวม

39 51 38 28 156

รายละเอียดปรากฏตามสวนท่ี 2 แบบประเมินตนเองเพ่ือสอบทานขอมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

10. ช่ือผูประสานงาน นางสาวนุริน   วิชาโชค
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สถานท่ีติดตอ องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  ตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 38150
โทรศัพท 042 490 905 โทรสาร 042 490 905
โทรศัพทมือถือ 08 7223 4539 E-mai nurin.aeaung26@gmail.com

www.sokkam.go.th
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สวนท่ี ๒ แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานขอมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
โปรดกรอกชื่อมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม แนวปฏิบัติงาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และทําเครื่องหมาย ในชองท่ีเห็นวามาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม
มีวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานมีลักษณะครอบคลุมสาระสําคัญตามหัวขอนั้น ๆ

พรอมท้ังทําเครื่องหมาย ในชอง  ประเมินตนเองวามีระดับคะแนนเทาไร และครอบคลุมสาระสําคัญก่ีขอ

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต รวม 45 คะแนน
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีให
บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. โครงการฟงธรรมวันเขาพรรษา
3. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
อยางไมขาดตกบกพรอง ตรงไปตรงมา
 (2) มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน
ทุกข้ันตอน
 (3) ปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ
งาน มีมาตรฐาน โปรงใสและตรวจสอบได
 (4) ปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ี และ
สรางความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซื่อสัตยสุจริตใหแกบุคลากรใน
องคกร
 (5) สงเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย
สุจริตในการทํางานใหแกเจาหนาท่ี

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (5 ขอ)
 4 คะแนน (4 ขอ)
 3 คะแนน (3 ขอ)
 2 คะแนน (2 ขอ)
 1 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การประพฤติตามประมวลจริยธรรม
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลเซกา”

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) กําหนด หรือพัฒนา หรือปรับปรุง
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ และมีการประกาศเผยแพรแก
สาธารณชน
 (2) ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

mailto:aeaung26@gmail.com
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รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

1.1.3สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะ
ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับ
ซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลเซกา
.

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
อยางไมขาดตกบกพรอง ตรงไปตรงมา
 (2) มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน
ทุกข้ันตอน
 (3) ปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ
งาน มีมาตรฐาน โปรงใสและตรวจสอบได
 (4) ปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ี และ
สรางความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซื่อสัตยสุจริตใหแกบุคลากรใน
องคกร
 (5) สงเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย
สุจริตในการทํางานใหแกเจาหนาท่ี

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (5 ขอ)
 4 คะแนน (4 ขอ)
 3 คะแนน (3 ขอ)
2 คะแนน (2 ขอ)
 1 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

1.2.1สรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การตอตานการทุจริต
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. - .

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
เสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต
ใหแกภาคประชาชน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (มี
โครงการ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ)

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การรักษาประโยชนสาธารณะ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการผักริมรั้ว
2. โครงการคลองสวย น้ําใส

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะ
ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
ใหแกประชาชน
 (2) พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะให
ประชาชนรักษาสาธารณประโยชนและสา
ธารณณูปโภคของชุมชน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการอบรมสรางจิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอม
2. โครงการสรางอาชีพสรางรายได ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 สงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ)
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
ความซ่ือสัตยสุจริต
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. โครงการเขาคายอบรมจริยธรรมตานยา
เสพติดแกเด็กและเยาวชน
3. โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก
และเยาวชนตําบลเซกา (กิจกรรม “โตไปไม
โกง”)

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) สงเสริมใหมีการนําหลักสูตรลูกเสือ
ชอสะอาดไปใชในสถานศึกษาสังกัดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหการอุดหนุน
 (2) นําหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการสราง
จิตสํานึกความซื่อสัตย หรือหลักสูตรโตไปไม
โกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กหรือ
สถานศึกษาในสังกัดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หรือท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหการอุดหนุน
(3) คายเยาวชนคุณธรรม/โครงการ
อ่ืน ๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางจิตสํานึก
และความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(2 - 3ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การตอตานการทุจริต
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) สงเสริมใหมีการนําแนวทางการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสรางความ
ตระหนักรูและมีสวนรวมในการปองกันการ
ทุจริตสําหรับนักเรียน นักศึกษา และสาระ
การเรียนรู เรื่อง การมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวด
วิชาทักษะชีวิต กลุมวิชาสังคมศาสตร
(จัดทําโดยสํานักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ
สช.) มาปรับใชในสถานศึกษาสังกัดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหการอุดหนุน
 (2) โครงการอ่ืน ๆ ท่ีมีวัตถุประสงค
สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ตอตานการทุจริต

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(1-2 ขอ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ/ไม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ขอใดเลย)
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รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมี
จิตสาธารณะ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก
และเยาวชนตําบลเซกา (กิจกรรม “สงเสริม
การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิต
สาธารณะดวยวิธีใดตามท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนดข้ึน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ)

รวมคะแนน มิติท่ี 1 39
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต รวม 70 คะแนน
2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร (5 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเซกา

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
(1) ผูบริหารมีการแสดงเจตจํานงวาจะ
บริหารงานดวยความซื่อสัตยตอเจาหนาท่ีใน
หนวยงานและเผยแพรตอสาธารณชน
 (2) ผูบริหารมีการกําหนดนโยบาย
มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความ
โปรงใส
 (3) ผูบริหารมีการสนับสนุน
งบประมาณและการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ขอ)
 3 คะแนน (2 ขอ)
 1 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังใน
เรื่องการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) ผูบริหารกําหนดแนวทางการ
บริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
 (2) มีการรวมกลุมหรือมีกลไกของ
เจาหนาท่ีในหนวยงานใหสามารถนําเสนอ
ความเห็นตอผูบริหารเพ่ือใหเกิดการ
บริหารงานท่ีโปรงใส
 (3) มีมาตรการ/แนวทางปองกันการ
ไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของ
ผูบังคับบัญชาใหทํางานสวนตัวท่ีมิใชงาน
ราชการ
 (4) กําหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให
บุคลากรเสนอความเห็นเปนลายลักษณ
อักษร เพ่ือประกอบการพิจารณาของ

ระดับคะแนน
10 คะแนน (5 ขอ)
8 คะแนน (4 ขอ)
6 คะแนน (3 ขอ)
 4 คะแนน (2 ขอ)
 2 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)
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รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

ผูบังคับบัญชาในกรณีท่ีไดรับคําสั่ง/นโยบาย
ท่ีไมเปนไปตามระเบียบ กฎหมายและไม
เปนธรรม
 (5) กําหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ทํางาน การเลื่อนข้ันเงินเดือน การเลื่อน
ตําแหนง และการมอบหมายงานอยางเปน
ธรรม

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช
ประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การจัดซื้อ-จัดจาง

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) มีมาตรการปองกันการใชจาย
งบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไม
มีประสิทธิภาพ
 (2) มีมาตรการปองกันในการเอ้ือ
ประโยชนธุรกิจของตน/พวกพอง
 (3) การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง
และนําผลการวิเคราะหนําเสนอผูบริหาร
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางใน
ปงบประมาณถัดไป
 (4) การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อ - จัด
จางรายโครงการใหสาธารณชนทราบผาน
เว็บไซตหรือสื่อชองทางอ่ืน ๆ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (4 ขอ)
 4 คะแนน (3 ขอ)
 3 คะแนน (2 ขอ)
2คะแนน (2 ขอ)
1 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไมเลือกปฏิบัติ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) จัดทําแนวทาง หรือคูมือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนวยงาน และเผยแพรตอสาธารณชน
 (2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนวยงานตอสาธารณชน
 (3) ใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติอยาง
ยุติธรรมเสมอภาค
 (4) นําเทคโนโลยีมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ
 (5) แสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตรา
คาบริการอยางชัดเจน
 (6) มีการประเมินความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการ และนํามาปรับปรุงใน
การใหบริการ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(5-6 ขอ)
 4 คะแนน (4 ขอ)
 3 คะแนน (3 ขอ)
 2 คะแนน (2 ขอ)
 1 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและ
ระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละ
ข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบ
เครือขายสารสนเทศขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) การเปดเผยข้ันตอนและมาตรฐาน
ระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน
 (2) การใหขอมูลเก่ียวกับวิธีการและ
มาตรฐานการใหบริการ
 (3) จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
วิธีการและมาตรฐานท่ีใชใหบริการ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ขอ)
4 คะแนน (2 ขอ)
3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทน หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู
มีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก/
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล/หัวหนาสวน
ราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลเซกา
2. มาตรการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 ใหขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ)
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล
ท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติพอ-แม
ดีเดน

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรมยกยองบุคคลท่ีมี
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล
ท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 โครงการ/กิจกรรมยกยองหนวยงานท่ี
ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิต
สาธารณะ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีดํารงตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 โครงการ/กิจกรรมยกยองบุคคลท่ีดํารง
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

2.5.1 ขอตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหวาง
บุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ
บานเมืองท่ีดี
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลเซกา

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
(1) มิใหมีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร
ขอรับบริจาค หรือรองขอใหผูใชบริการพา
ไปสถานท่ีบันเทิง รวมถึงรองขอสิ่งอํานวย
ความสะดวกหรือประโยชนอ่ืนใดเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับการใหบริการตามอํานาจ
หนาท่ี
 (2) มิใหเจาหนาท่ีท่ีใหบริการเอ้ือ
ประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอผูใชบริการบาง

ระดับคะแนน
 10 คะแนน (3 ขอ)
 8 คะแนน (2 ขอ)
 6 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)
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รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

คนเนื่องจากมีความสัมพันธสวนตัว
 (3) มิใหเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยางไม
เปนธรรมหรือมีการใหความชวยเหลือเปน
พิเศษแกบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนตอบแทน
สําหรับตนเองและพวกพองหรือบุคคลอ่ืน

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงาน
ราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวย
ตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลเซกา

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) มีแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
 (2) มีผูรับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน
ตรวจสอบจากหนวยกํากับ ดูแล

ระดับคะแนน
5 คะแนน (2 ขอ)
3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียน
2. มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลเซกา วาทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการ
ลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต
 (2) มีข้ันตอนการลงโทษผูกระทําผิด
การทุจริตท่ีเหมาะสม
 (3) มีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิด
การทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ขอ)
 4 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

รวมคะแนน มิติท่ี 2
51
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน
3.1 การจัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

3.1.1 การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. กิจกรรมการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
2. กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสดุและทรัพยสิน

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
(1) ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
 (2) มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการ
ของหนวยงาน
 มีสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาท
อํานาจหนาท่ี
 มีการแสดงขอมูลการดําเนินงานตาม
บทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทาง
เว็บไซตของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ
 (3) มีระบบการใหขอมูลการดําเนินงาน
ของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ
หรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบ
รับอัตโนมัติหรือมีเจาหนาท่ีของหนวยงาน
ใหบริการขอมูลตลอดเวลาการทําการของ
หนวยงาน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (5 ขอ)
 4 คะแนน (4 ขอ)
 3 คะแนน (3 ขอ)
 2 คะแนน (2 ขอ)
 1 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
กาบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาร
การเงินการจัดหาพัสดุ การคํานวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการจัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
เซกา

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) การประกาศ เผยแพรแผนจัดหา
พัสดุหรือการจัดซื้อจัดจาง
(2) การเปดเผยขอมูลผลการจัดซื้อจัด
จางใหสาธารณชนทราบ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)
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รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปน
ประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของ
ประชาชน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการสื่อประชาสัมพันธ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
การเผยแพรขอมูลการใหบริการตาง ๆ
กฎเกณฑขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ี
ใหบริการอยางชัดเจน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ)

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน ในการดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการทบทวนแผนพัฒนาหมูบาน และ
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
จัดประชาคม
 สนับสนุนเครือขายภาคประชาสังคม

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่น
สามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลเซกา

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) มีการจัดตั้งศูนยและเจาหนาท่ี
รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข/
รองเรียนการทุจริต หรือมีการกําหนด
ชองทางการรองเรียนและข้ันตอน/
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนท่ีสามารถ
ทําไดงายสะดวกและเหมาะสม
 (2) มีการประกาศเผยแพร/
กระบวนการเรื่องข้ันตอนรองเรียน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)
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รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณ
อักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขได
ทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผล
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญดาน
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2. มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการ
เรื่องรองเรียน

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
(1) มีการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมใน 15 วัน หากไมสามารถ
ดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจง
ใหผูรองเรียนทราบ
(2) มีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียน
ใหผูรองเรียนติดตามผลไดดวยตนเอง และมี
การรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
ทราบ
 (3) มีการแจงผลเรื่องรองเรียนหรือแจง
ผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนใหผู
รองเรียนทราบอยางเหมาะสม
 (4) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่อง
รองเรียนพรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนว
ทางแกไขและเผยแพรใหสาธารณชนทราบ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (4 ขอ)
 4 คะแนน (3 ขอ)
 3 คะแนน (2 ขอ)
 2 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลเซกา
2. มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) แตงตั้งเปนกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนา
 (2) การมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ
 (3) การมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นการปฏิบัติราชการ
 (4) การมีสวนรวมดําเนินการตาม
โครงการ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (4 ขอ)
 4 คะแนน (3 ขอ)
 3 คะแนน (2 ขอ)
 2 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)
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รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลเซกา

2. มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวม
เปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) แตงตั้งเปนกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
 (2) การมีสวนรวมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลโครงการ
 (3) การมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไข
โครงการ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ขอ)
 4 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)

 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

รวมคะแนน มิติท่ี 3

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 45 คะแนน

4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทํา
ระบบตรวจสอบภายใน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/ผู
ปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายในท่ีมีการทํางาน
อยางเปนอิสระ
 (2) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไป
ใชในการปรับปรุงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการปองกันการทุจริต
 (3) มีการเผยแพรผลการตรวจสอบ
ภายในใหสาธารณชนทราบ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ขอ)
 4 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

4.1.2 มีการจัดทําแผนและรายงานการ
จัดทําระบบควบคุมภายใน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. กิจกรรมจัดทําและรายงานการจัดทําระบบ
การควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) มีระบบการควบคุมภายใน
 (2) มีการนําผลการควบคุมภายในไปใช
ในการปรับปรุงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพใน
การปองกันการทุจริต
 (3) มีการเผยแพรผลการควบคุมภายใน
ใหสาธารณชนทราบ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ขอ)
 4 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

38



-16 -

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได (15 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล การบริหารงาน
บุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
…………………-………………………………………….
…………………………………………………………….

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) มีการนําผลประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการ
บริหารงานบุคคล
 (2) เปดเผยขอมูลขาวสาร/แนวทางการ
บริหารงานบุคคล

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ขอ)
3คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. กิจกรรมการนําประชาชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) จัดใหประชาชนเขารวม
สังเกตการณในการบริหารงบประมาณ
 (2) การจัดใหมีและการเผยแพร
รายละเอียดขอมูลการดําเนินโครงการและ
การใชงบประมาณใหประชาชนในทองถ่ินได
ทราบลวงหนาและใหขอมูลท่ีวานี้แกบุคคล
ท่ีรองขอหรือขอดู

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล การจัดหาพัสดุ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. กิจกรรมการนําประชาชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
2. โครงการอบรมใหความรูกับคณะกรรมการ
เปดซองและคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลเซกา

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
(1) เปดโอกาสใหประชาชนเขารวม
สังเกตการณในการจัดหาพัสดุในข้ันตอนใด
ข้ันตอนหนึ่ง
 (2) ฝกอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับ
พัสดุ
 (3) ออกประกาศรายงานผลการ
ดําเนินการโครงการทุกข้ันตอนใหประชาชน
ไดทราบ และตามชองทางท่ีประชาชนเขาถึง

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ขอ)
 4 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)
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รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

ขอมูลโดยสะดวก

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานและเจาหนาท่ี
ทองถ่ินใหมีความรูความเขาใจในระเบียบ
กฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
การพิจารณาใหมีแผนงาน/โครงการ
สําหรับสมาชิกสภาทองถ่ินเปนการเฉพาะ
หรือรวมกับฝายบริหาร/พนักงาน/
ขาราชการทองถ่ินเขารวมการฝกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภา
ทองถ่ินและการเสริมสรางความรูในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของฝายบริหารใหเปนตาม
กฎหมาย/ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ)

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ี
กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไวโดย
ไมฝกใฝฝายใด
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
................-....................................................

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 การใหความรูความเขาใจตามโอกาส
เก่ียวกับขอบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภาไมวาจะเปนการตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู
รวมท้ังการทําความเขาใจลวงหนาในขอ
กฎหมายระเบียบ คําสั่งท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ี
ฝายบริหารเสนอใหสภาพิจารณา

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ)
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4.4 การเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต (10
คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค ประเมินตนเอง

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวัง
การทุจริต
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
…………….-………………………………………………

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
1) มีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด
ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มี
เวที บอรด เว็บไซต หรือชองทางอ่ืน ๆ
 2) สรางชุมชนเฝาระวังการตอตานการ
ทุจริต

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ/ไม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ขอใดเลย)

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการใหความรู ปลุกจิตสํานึกในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหกับเครือขายภาครัฐตอตานการทุจริต
ภายใตโครงการ “ขาราชการไทยไรทุจริต”

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 มีการพัฒนาเครือขายและสรางความ
รวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต
(ภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม)

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ)

รวมคะแนน มิติท่ี 4

รวมคะแนนท้ังสิ้น
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีระบุไวในแบบประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฉบับนี้ มีความถูก
ตองครบถวนตามหลักเกณฑทุกประการ

(ลงชื่อ)

28

156
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( นายคูณ อุนคํา)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

วันท่ี ๒๒/ตุลาคม/2561
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