แผนการปองกันการทุจริต
(พ.ศ.256๒ – 2564)
ของ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
อําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

คํานํา
จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนที่ไดรับจากการ
แปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมาสูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดใน
การปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
สถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตอง
ตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง และเพื่อให
เกิ ด การบู ร ณาการความร วมมื อจากทุ กภาคส วนในการต อต านการทุ จ ริ ต ทุกรู ป แบบอย างเข มแข็ ง เพื่ อให
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ป ขางหนา จะมุงสูการ
เปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยต อการทุจริตทุ ก
รูปแบบโดยไดรับความร วมมือจากฝ ายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่ อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (พ.ศ.256๒–2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตอไป

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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สวนที่ 2 แผนการปองกันการทุจริต
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
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มิตทิ ี่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เกี่ยวกับมิติ ที่ 2
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เกี่ยวกับมิติ ที่ 3
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เกี่ยวกับมิติ ที่ 4

ภาคผนวก

1. แบบรายงานการประเมินตนเอง
2. ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.256๒– 2564)
3. ประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริต
4. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนการปองกันการทุจริต

12
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
เรื่อง ประกาศใชแผนการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564)
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
......................................................
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อ
สะกั ด กั้ น มิ ใ ห เ กิ ด การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ ประกอบกั บ นโยบายของ พลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา
นายกรัฐมนตรี ที่แถลงนโยบายของรั ฐบาลตอสภานิ ติบัญญั ติแหงชาติ เมื่อวั นที่ 12 กั นยายน 2557 ก็ได
กําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐซึ่งเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุ ท ธศาสตร ช าติ ไ ปสู การปฏิ บั ติ ซึ่ งยุ ทธศาสตร ช าติ ฯ กํ าหนดยุ ทธศาสตร ที่ 2
“ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
จึ ง แสดงเจตจํ า นงในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต ด ว ยการจั ด ทํ า การป อ งกั น การทุ จ ริ ต (พ.ศ.2562 – 2564)
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกัน และแกไขปญหาการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตอไป
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงประกาศใชแผนการปองกันการทุจริต(พ.ศ.2562 – 2564)
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายคูณ อุนคํา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
เรื่อง ประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
...........................................................
ตามเจตนารมณของรัฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ ขอมู ล
ขาวสาร พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบาย
ของรัฐบาล ขอที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการ
พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานง
ทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ.2562 – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตอไป และเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทา
สากลภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทยมี ศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
องค การบริ หารสว นตํ าบลโสกก าม จึงประกาศเจตจํ านงในการต อตานการทุจริ ตขององค การ
บริหารสวนตําบลโสกกาม เพื่อกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสใหเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ
และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับ
อื่นๆ โดยมุงมั่นที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงใหสวนราชการในองคการบริหาร
สวนตําบลโสกกาม ถือปฏิบัติและการดําเนินการ ดังนี้
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชน
ดวยการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม
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/2. ปลูกฝง...

2. ปลูกฝงคานิยมและทัศคติใหบุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอนและเปด
โอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนย
รับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

( นายคูณ อุนคํา )
นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561-2564)
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
......................................

สวนที่ 1

หลักการเหตุผล
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจ ริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐโดยมุ งเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อ
สกั ด กั้ น มิ ใ ห เ กิ ด การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบได ประกอบกั บ นโยบายของพลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได
กําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบ าลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐซึ่งเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุ ท ธศาสตร ช าติ ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ โดยกํ า หนดไว ใ นแผนปฏิ บั ติ ก าร 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึง
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตอไป
และเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุก
ภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance &
Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ป ขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อให
ประเทศไทยมีศักดิศ์ รีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
วิสัยทัศน
“องคการบริหารสวนตําบลโสกกามโปรงใส บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตานการทุจริต”
คําอธิบายวิสัยทัศน
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดานการปองกันการ
ทุจริตระยะที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2560- 2562) ซึ่งใน
ระยะ 4 ปขางหนา จะมุงสูองคกรที่มีมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรม เปนมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอ
การทุจริตทุกรูปแบบ มีสวนรวมในการทํางาน ตรวจสอบได และมีเกียรติภูมิในความโปรงใส
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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พันธกิจ ( Mission )
“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบ
บูรณาการ เพื่อใหปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีมาตรฐานสากล”
คําอธิบายพันธกิจ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ป ขางหนา จะเปนการดําเนินงานทํางานแบบ
บูรณาการทั้งระบบ เริ่มจากการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในดํารงชีวิต ตั้งแตพื้นฐานของความคิดที่ตองมีความซื่อสัตยสุจริ ตตอตนเอง ตอสังคม และประเทศชาติ ไม
เพิกเฉยตอการทุจริต การทํางานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปรงใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
และมีกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ไดรับความไววางใจจากประชาชน เพราะประชาชน
สามารถเปนผูปกปองผลประโยชนของชาติและของประชาชนไดอยางรวดเร็ว เปนธรรมและเทาเทียม ทั้งนี้เพื่อ
ยกระดับธรรมมาภิบาล ความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีมาตรฐานในทุกมิติภายในป พ.ศ.
2564
วัตถุประสงคการจัดทําแผน
1. เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวน
2. เพื่อสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น ปราศจากการก อใหเกิดขอสงสัยในการ
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
3. เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี
4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนที่สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ทองถิ่น
5. เพื่อเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองคการบริหารสวนที่มีประสิทธิภาพและ
เขมแข็ง
เปาหมาย

ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สูงกวารอยละ 50
ประโยชนของการจัดทําแผน
1. เปนกลไกและเครื่องมือที่สําคัญในการปองกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองคกรสงผลใหการ
บริหารงานมีความโปรงใส
2. จัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปญหาการ
ทุจริตได
3. กอใหเกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทธาของประชาชนตอการบริหารงานของ
องคการบริหารสวน
4. องคการบริหารสวนจัดทําแผนปองกันการทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติแลวจะสงผลถึงระดับ
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ดวย
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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สวนที่ 2

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสรางสังคมที่ไม
ทนตอการทุจริต

1.1 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากรทั้ง
ขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการฝาย
การเมืองฝายสภาทองถิ่น
และฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1.1.1 โครงการอบรมพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
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”

1.2 สรางจิตสํานึกและความ
1.2.1 โครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวลด
ตระหนักแกประชาชนทุกภาค ภาวะโลกรอน ในเขตตําบลโสกกาม
สวนในทองถิ่น
1.2.2 โครงการสรางอาชีพสรางรายไดตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ป
ป
ป
ป
หมายเหตุ
2561
2562
2563 2564
งบ
งบ
งบ
งบ
ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000
- สํานักปลัด
-

-

-

-

-

-

-

-

- สํานักปลัด

-

-

-

-

- สํานักปลัด

30,000

30,000 30,000 - กอง
การศึกษาฯ
- สํานักปลัด

30,000 30,000

30,000 - กองชาง
- สํานักปลัด
30,000 30,000 30,000 30,000 - กอง
สวัสดิการฯ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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มิติ

1. การสรางสังคมที่ไม
ทนตอการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

1.3 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและเยาวชน

รวม
2. การบริหารราชการ
เพื่อปองกันการทุจริต

ป
ป
ป
ป
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2561
2562
2563 2564
งบ
งบ
งบ
งบ
ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.3.1 กิจกรรมประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต 10,000 10,000 10,000 10,000 - กอง
สวัสดิการฯ
1.3.2 โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก
20,000 20,000 - กอง
และเยาวชน (โตไปไมโกง)
สวัสดิการฯ
1.3.3 โครงการคายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชน 30,000
30,000
- กอง
ตําบลโสกกาม
สวัสดิการฯ
6 โครงการ 2 กิจกรรม 2 มาตรการ

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการ
การเมืองในการตอตานการ ทุจริตของผูบริการและพนักงานสวนทองถิ่น
ทุจริตของผูบริหาร
2.2 มาตรการสรางความ
2.2.1 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2.2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2.2.3 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
2.2.4 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ”

-

-

-

-

- สํานักปลัด

-

-

-

-

- สํานักปลัด

-

-

-

-

- สํานักปลัด

-

-

-

-

- กองคลัง

-

-

-

-

- กองคลัง

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

2. การบริหารราชการ
เพื่อปองกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ

2.2.5 มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อ – จัดจาง
2.2.6 กิจกรรมการจัดทําบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
2.2.7 โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
2.3.1 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ
2.3.2 มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2.4.1 กิจกรรม พอ – แม ดีเดน
2.4.2 กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/
บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิต
สาธารณะ
2.4.4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.5.1 กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม”

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจ
และใชอํานาจหนาที่ใหเปนไป
ตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี
2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนที่ประจักษ

2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ไดทราบหรือพบการทุจริต

ป
ป
ป
ป
หมายเหตุ
2561
2562
2563 2564
งบ
งบ
งบ
งบ
ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- กองคลัง
-

-

-

-

- ทุกกอง/
สํานัก

10,000 10,000 10,000 10,000 - สํานักปลัด
10,000
-

-

-

-

- ทุกกอง/
สํานัก
- ทุกกอง/
สํานัก
10,000 - กอง
10,000 10,000 การศึกษาฯ

10,000 10,000 10,000 10,000 - กอง
สวัสดิการฯ
10,000 10,000 10,000 10,000 - กอง
สวัสดิการฯ
- สํานักปลัด
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

~6~
มิติ

2. การบริหารราชการ
เพื่อปองกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

2.5 มาตรการจัดการในกรณี
2.5.2 กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวย
ไดทราบ หรือรับแจงหรือ
ตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบพบการทุจริต
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม
2.5.3 มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน”
2.5.4 มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามวาทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”
รวม

3. การสงเสริมบทบาท
และการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน

ป
ป
ป
ป
หมายเหตุ
2561
2562
2563 2564
งบ
งบ
งบ
งบ
ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ทุกกอง/
สํานัก
-

-

-

-

- สํานักปลัด

-

-

-

-

- สํานักปลัด

-

-

-

-

- สํานักปลัด

-

-

-

-

- กองคลัง

2 โครงการ 11 กิจกรรม 5 มาตรการ
3.1.1 มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น”
3.1.2 กิจกรรม“การเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลโสกกาม และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”

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

3. การสงเสริมบทบาท
และการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
3.1.3 มาตรการ“จัดใหมีชองทางที่ประชาชน
ขอมูลขาวสารในชองทางที่
เขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
เปนการอํานวยความสะดวกฯ โสกกาม”
3.2 การรับฟงความคิดเห็น
3.2.1 โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนประจําป
การรับและตอบสนองเรื่อง
3.2.2 มาตรการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรอง
รองเรียน/รองทุกขของ
ทุกของคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
ประชาชน
3.2.3 มาตรการรายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ

ป
ป
ป
ป
หมายเหตุ
2561
2562
2563 2564
งบ
งบ
งบ
งบ
ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- สํานักปลัด
1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ - สํานักปลัด
- สํานักปลัด
-

-

-

-

- สํานักปลัด

3.3 การสงเสริมใหประชาชน
3.3.1 มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
- สํานักปลัด
มีสวนรวมบริหารกิจการของ การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.2 มาตรการ ประชุมประชาคมหมูบานและ
1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ - สํานักปลัด
ประชาคมตําบล ประจําป
3.3.3 มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวม
- กองคลัง
เปนคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
3.3.4 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- สํานักปลัด
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
รวม

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

~8~
มิติ

4. การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.1 มีการจัดวางระบบและ
4.1.1 มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
รายงานการควบคุมภายใน
ประจําป
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
4.1.2 มาตรการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
แผนดินกําหนด
4.1.3 มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
4.2 การสนับสนุนใหภาค
4.2.1 มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ บรรจุแตงตัง้ การโอน ยาย
บริหารราชการตามชองทางที่
4.2.2 กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนใน
สามารถดําเนินการได
การตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
4.2.3 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จางจากตัวแทนชุมชน
4.3 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น

4.3.1 กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถิ่น
4.3.2 กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

ป
ป
ป
ป
หมายเหตุ
2561
2562
2563 2564
งบ
งบ
งบ
งบ
ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- สํานักปลัด
-

-

-

-

- สํานักปลัด
- สํานักปลัด

-

-

-

-

- สํานักปลัด

-

-

-

-

- กองคลัง

-

-

-

-

- กองคลัง

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ - สํานักปลัด
-

-

-

-

- สํานักปลัด

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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4. การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต

4.4.1 มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาค
ประชาชน
4.4.2 มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดาน
การปองกันการทุจริต

รวม

ป
ป
ป
ป
หมายเหตุ
2561
2562
2563 2564
งบ
งบ
งบ
งบ
ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- สํานักปลัด
-

-

-

-

- สํานักปลัด

- โครงการ 4 กิจกรรม 6 มาตรการ

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

~ 10 ~
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

สวนที่ 3

1.1 การสร า งจิ ต สํ า นึ ก และความตระหนั ก แก บุค ลากรทั้ งข า ราชการการเมื อ งฝ า ยบริ หาร ข า ราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
โครงการอบรมพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการ
ทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่ อให
สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนใน
สังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชั่นลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนํา
หลั กธรรมาภิ บ าลไปปรั บ ใช กับ ทุ กภาคส ว นไม ว าจะเปน ภาคส ว นการเมื อง ภาคราชการ ภาคธุ ร กิ จ เอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัย
การทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ กลไก
การนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น
ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบั บปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึง
นับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็
ตามสําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย
หลั ก ความชอบธรรม (Legitimacy) หลั ก ความโปร ง ใส (Transparency) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบและการ
ตรวจสอบได (Accountability) หลั ก ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และหลั ก การมี ส ว นร ว ม
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือ
กลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรื อองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย
วัตถุประสงค แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม องคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึน้
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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2. เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น บุ ค ลากรมี ค วามรู ค วามเข า ใจและให ค วามสํ า คั ญ กั บ การป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกั บ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖2)
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
งบประมาณปละ 3๐,๐๐๐ บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิ บาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสํ าเร็ จ ทั้ งด านคุ ณภาพ ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล องค กรนั้ น ๆ ย อมประสบความสํ าเร็ จ มี ความ
เจริญกาวหนาตอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทกั ษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน
มีประสบการณ มีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เมื่อไดรับบทบาทใหกระทําหนาที่ใดๆ แลว ยอมสามารถ
แสดงบทบาทนั้ น ๆ ได อ ย า งถู ก ต อ งและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกั น ข า มหากบุ ค ลากรในองค ก รด อ ย
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

~ 12 ~
ความสามารถไรอุดมการณไมมีทักษะ หรือประสบการณที่จําเปนในการทํางานยอมทําใหองคกรนั้น ๆ ดอย
พัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ
การทํางานสูงแลวยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือ
คุ ณ ลั กษณะอั น พึ งประสงค เป น ตั ว ชี้ นํ า ทางในการปฏิ บั ติ ง านตามตํ า แหน ง หน า ที่ แ ละบทบาทแห ง ตนเอง
บุคลากรที่ปฏิ บัติห นาที่ โดยยึดมั่ นในหลั กคุณธรรม จริยธรรม มีจิ ตสํานึกที่ดี มีความซื่ อสัต ย สุ จริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน
เพื่อนรวมงานและผูมาขอรั บบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพา
องคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการ
ทุจ ริ ตขึ้ น เพื่ อเป น การส งเสริ มและสนั บ สนุ น ใหบุ คลากรภายใน ประกอบด ว ยคณะผูบ ริ ห าร สมาชิ กสภาฯ
ขาราชการ และพนักงานจาง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติ
สุข รูจักความพอดี มีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน ตอผูมาขอรั บบริการ ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติ
บานเมืองตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
3. เพือ่ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน
ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งขึ้น
4. เพื่อใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
ใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
4. กลุมเปาหมาย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ทั้งหมด
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2563 - 2564
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
1. ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน)
2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
3. จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดกิจกรรม
4. เสนอรายละเอียดโครงการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและเกิดความเหมาะสม
5. ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ
6. ประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
ปละ 30,000 บาท
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง
2. บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตไดอยางแทจริง
3. ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอองคกร
ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาที่ดี
1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ องคการบริหารสวนตําบล”
2. หลักการและเหตุผล
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมี
การกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา กําหนดใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล มีหน าที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ,
มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และ
ไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิด เบือน
ขอเท็ จ จริ ง, มุงผลสั มฤทธิ์ของงาน รั กษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได , ยึ ด มั่น ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการ
แสวงหาประโยชนที่มิช อบ โดยอาศัยตํ าแหน งหนาที่และไมกระทําการอั นเปน การขั ดกันระหวางประโยชน
สวนตนและประโยชนสวนรวม
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลโสกกาม” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ อเป น เครื่ องมื อกํ ากั บ ความประพฤติ ของข าราชการที่ ส ร างความโปร งใส มี มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
2. เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคล และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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3. เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
4. เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ
5. เพื่ อป อ งกั น การแสวงหาประโยชน โ ดยมิ ช อบและความขั ด แย งทางผลประโยชน ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร
ขาราชการทุ กคนพึงยึ ดถื อเป น แนวทางปฏิ บั ติควบคู ไปกับ ระเบี ยบและกฎข อบังคั บอื่ น ๆ อยางทั่ว ถึ งและมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปดเผย
เป นการทั่ วไปแก สาธารณชนให มีส วนร วมรั บ รู และร วมติ ด ตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข อมู ล
ขาวสาร ของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใส
ของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไม
เจตนา หรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของ
สวนรวม แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
ส ว นรวม ผลประโยชน ทั บ ซ อ นมี ห ลากหลายรู ป แบบ ไม จํ า กั ด อยู ใ นรู ป ของตั ว เงิ น หรื อทรั พ ย สิ น เท า นั้ น
แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงใน
องคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่
นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
ดั ง นั้ น องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลโสกก า ม จึ ง ได จั ด กิ จ กรรมให ค วามรู ความเข า ใจการป อ งกั น
ผลประโยชน ทับ ซอนแกบุ คลากรในองคการบริ หารส วนตํ าบลโสกกาม เพื่ อป องกั นการทุจ ริต ในการปฏิบั ติ
ราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลโสกกาม
เพื่ อใหพนักงานทุ กคนทํางานโดยยึด ถื อระเบีย บ กฎหมาย คุณธรรม จริ ยธรรม เพื่ อเปน เครื่ องกํากับ ความ
ประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน
2. เพื่ อเสริ มสร า งพฤติกรรมและวิ ธี การทํ างานที่ สุ จริ ต โปรงใสของขาราชการและเจ าหน าที่ ของ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
3. เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีจิตสํานึก คานิยม
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ 2๕๖๑
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “มาตรการจัดทําและปรับปรุงคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
สงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม
รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน
ทับซอนในภาครัฐทุกระดับ
ปจ จุ บั น หนว ยงานต างๆ เช น สํ านั กงาน ก.พ. จึงได เ ผยแพร องค ความรู ที่เ กี่ ยวข องกั บ การป องกั น
และปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยเฉพาะเรื่ องผลประโยชน ทับ ซ อน (Conflict of Interest) สํ านั กงาน
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ร ว มกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร
ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการ
ใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน
และเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติให
เปนกลไกสําคัญที่จะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่
ในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงได ตระหนักและเห็นถึ งความสํ าคัญของการจัดหาคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความ
ตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชนและผู สนใจไดศึกษา เพื่อเปนพื้นฐานการ
ปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง
2. เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชั่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพื้นที่ตําบลโสกกาม
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ที่ทําใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้นหรือที่เรียกสภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไม ตรงฤดูกาล และอากาศหนาว เปนตน
สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดตนไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกัน
ปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่ มพื้นที่สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรง
เนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาชคารบอนไดออกไซนเปนแหลงกรองมลพิษและผลผิตกาชออกซิเจน อีกทั้ง
เปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นที่ผิวในพื้นที่นั้นๆลงไม นอย 2
องศาเซลเซียส เพื่อเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตําบลโสกกามจึงไดจัดทําโครงการ
“ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพื้นที่ตําบลโสกกาม” เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมทั้งเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อให ป ระชาชนตระหนั กในคุ ณค าของสิ่ งแวดล อม และรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ อัน เป น
สาธารณะรวมกัน
3.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในตําบลโสกกาม
3.3 เพื่ อให ประชาชนนํ าหลั กเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช ในชี วิ ตประจํ าวั น เกิ ดความสมดุ ลเพิ่ มมู ลค า
ทรัพยากรที่มี
3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและ
คลายรอนแกประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน 2,000 ตน ตอป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ
ประชาชนในทองถิ่นเขารวมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งและองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ในพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย งให
จัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกตนไม
6.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไม หรือขอรับความอนุเคราะหจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใชในโครงการ
6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ
ประชาชนในทองถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองชางและสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖1 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ปละ 30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองชางและสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.2 ทําใหเพิ่มพื้นที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน
10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่น
ในชุมชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎร
พรอมทั้งไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานในหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือ
แกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยากดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนน
ใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน”
และขณะเดียวกั นก็เปน การปูพื้นฐานไวสําหรั บ “ความกิน ดี อยู ดี ในอนาคต” ดว ย ดังนั้นโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทที่อยูหางไกลทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือการแกไขปญหา
เฉพาะหนา เปนขั้นตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิ ค
วิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะห
ปญหาและความตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และความพรอม
ของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

~ 19 ~
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดย
มีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต
เผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ผูดอยโอกาสทางสังคม และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค
3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลโสกกาม
3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมใหกับคนยากจนในตําบลโสกกาม
3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง
3.4 สามารถนําพืชผลหรือผลิตผลไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ ได
3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลโสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธโครงการใหกลุมเปาหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพใหกับผูรวมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ลงมือฝกปฏิบัติงานอยางแทจริง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖1 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ปละ 30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพตามที่ไดอบรม
10.2 ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพได
10.3 ผูเขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มขึ้น ลดรายจาย และเกิดความพอเพียง
10.4 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.1 สรางจิตสํานึกและความหนักในความซื่อสัตยสุจริต
1. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสราง
คานิยมที่ถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพื่อทําใหทุกคนเปนพลเมืองทีด่ ีและมีคุณภาพ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องยอมรับไดหากตนเอง
ไดรับผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน
หากปลอยใหคานิยมที่ไมถูกตองเชนนี้เกิดขึ้นตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และสงผลเสียตอสังคมในดานอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญ
ตอตานการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาที่เกิดขึ้นและ
พรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและ
แกไขปญหาทุจริตที่ไดผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 66 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยให
เปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญหา ความรู มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
3.2 เพื่อเสริมสรางคานิยมที่ถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทํา
ความดี มีความซื่อสัตยสุจริต
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทาง
ภาษาที่สื่อถึงการตอตานการทุจริต
3.4 เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและสรางสรรค
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่ตําบลโสกกาม
เชิงคุณภาพ
เด็ ก และเยาวชนเกิ ด ความตระหนั ก รู ตื่ น ตั ว เห็ น ความสํ า คั ญ โดยหั น มาสนใจป ญ หาการทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นและพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด
5.3 ประชาสัมพันธใหเด็กและเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด
5.4 ตั ดสิ นการประกวดในรู ปแบบของคณะกรรมการตามหลักเกณฑที่องคการบริหารส วนตํ าบล
โสกกามกําหนด
5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หรือสถานทื่อื่นตามความเหมาะสม
6. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลโสกกาม
7. งบประมาณดําเนินการ
ปละ 10,000 บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖1 – 2564)
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมที่ถูกตอง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี และมีความซื่อสัตย
สุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนทักษะในการเขียนคําขวั ญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาที่สื่อถึงการ
ตอตานการทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและสรางสรรค
1.3.2 สรางจิตสํานึกและความหนักในการตอตานการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลโสกกาม (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)
2. หลักการและเหตุผล
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โ ด ย เ ฉ พ า ะ
กลุมเด็กและเยาวชนที่ตองการพัฒนาใหเปนคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามรถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลโสกกาม (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพื่อเปนการสราง
ภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ
และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชน
รักความถูกตองมีความซื่อสัตยสุจรติ มีการยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและ
ผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมมีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ
และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชน ตําบลโสกกาม จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนํา
ความรูประสบการณที่ไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลโสกกาม
7. งบประมาณดําเนินการ
ปละ 20,000 บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 – 2564)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม และกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม
1.3.3 สรางจิตสํานึกและความหนักใหมีจิตสาธารณะ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการคายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชนตําบลโสกกาม
2. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ ย นแปลงในโลกที่เ กิด ขึ้ นอยางรวดเร็ ว ทําให เ ยาวชนหลงเพลิด เพลิ นในกระแสค านิย มโลก
ตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทําใหชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได จึงมี
แนวโนมในการดําเนินชีวิตที่ผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวย
การพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติ
เปนกลุมคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยที่มีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชน
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งที่ดี พัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค และสงเสริมใหเปนคนที่มี
คุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีสติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะชวยสรางใหพวกเขา
ตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับ
สังคม แตกลับจะเปนผูพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพื่ อความเจริ ญกาวหน าและมั่น คงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีล ธรรมควบคูกันไป
เพื่อใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมะสม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตและ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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นําหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญา
เปนแบบอยางที่ดีในสังคม
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม
4. เพื่อปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม และประเทศชาติบานเมือง
4. เปาหมาย
นักเรียนและเยาวชน ในเขตตําบลโสกกาม
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕61 – 2๕๖๔)
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
8. วิธีดําเนินการ
1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ
2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพื้นที่ไดรับทราบ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรม
5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป
9. งบประมาณ
งบประมาณปละ 3๐,๐๐๐ บาท
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. นักเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยางที่
ดีในสังคม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม
4. ปลู ก ฝ ง ค า นิ ย ม มี จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี มี คุ ณ ธรรม มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเอง
ครอบครัวและสังคม
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบับ ปจ จุบั นที่ใชอยู เป นฉบั บที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึ งป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ งสู การเปน ประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่
ของรั ฐ และประชาชนต อ งมี พฤติ ก รรมแตกต า งจากที่ เ ป น อยู ในป จ จุ บั น ไม ใช ตํ า แหน ง หน าที่ ในทางทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย เปน หนว ยงานหลักในการจัด ทําบริ การสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความ
ยั่ งยื น รั ฐ จะต องให ความเป น อิ ส ระแก องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น โดยยึ ด หลั กแห งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความ
ขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริย ธรรม ซื่อสัตย
สุจริตของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น มี จํ านวนมาก และมากกว า คนทํ า งานในหน ว ยราชการอื่ น ๆ จึ งมี โ อกาสหรื อ ความเป น ไปได สู ง ที่
คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่
คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการ
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อื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแค
เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
2. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
๓. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
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. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ
2. ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีความโปรงใส สามารถปองกัน
การทุจริตของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลโสกกามได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง
โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักเกณฑและเหตุผล
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารงานผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดใหความสําคัญในเรื่องการการพิจารณาความดี
ความขอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง เรื่ อ งการใช ดุ ล พิ นิ จ ของผู บั ง คั บ บั ญ ชาในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค การบริ หารส วนตํ าบล (ฉบับ ที่ 18) พ.ศ. 2558 ได กําหนดให นายกองค การบริห ารส วนตําบล
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิ นเดือนพนักงานสวนตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรม
การสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุ คคลดานการเลื่อนขั้นเงิ นเดือน มีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั กงานส ว นตํ า บล
ประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการไมนอยกวา 2 คน
เปนกรรมการ และใหพนักงานสวนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเปน
เลขานุการ
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ และหัวหนาสวนราชการ ไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการ ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลมี
สถานศึ กษาในสั งกั ด ให แต งตั้ งผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาร ว มเป น กรรรมการด ว ย และให พนั กงานส ว นตํ าบลที่
รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล เปนเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล
เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไว โดยใหคําปรึกษาและพิจารณา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล
ทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง
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6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล
6.5 คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อนพนั ก งานส ว นตํ าบล พิ จ ารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
พนักงานสวนตําบลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคก ารบริหารสวนตําบล ลง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
10.2 ไมมีการรองทุกข/รองเรียน เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขององคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององค การบริห ารส วนตํ าบลโสกกาม เป นบุคลากรที่ มี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมา
จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่
เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนา
ระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปน
ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลั กเกณฑ และวิ ธี การบริ ห ารกิ จ การบ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ กําหนดให การบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
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3. วัตถุประสงค
1. เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบ
ได
3. เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
4. เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
ใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง /
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
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. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1
มาตรการ
- การบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
2. ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไมนอย
กวา 90 %
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลโกกาม มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล
- การบริห ารงานบุคคลขององคการบริ หารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถป องกั นการ
ทุจริตของเจาหนาทีไ่ ด
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จั ดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนิ นงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนั งสื อสั่ งการที่ เ กี่ ย วข อง ซึ่ งถื อเป น เรื่ องสํ าคั ญที่ องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น จะต องทํ าตามกฎหมาย
ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวาง วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
2. ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3. เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎี กาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริห ารกิจ การบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการ
บริ ห ารราชการอย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเกิ ด ความคุ มค า ในเชิ ง ภารกิ จ ของรั ฐ และเกิ ด ประโยชน สู งสุ ด กั บ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
2. เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3. เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
4. เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
6. เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
2. จํ า แนกวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและคิ ด เป น ร อ ยละของจํ า นวนโครงการและร อ ยละของจํ า นวน
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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
3. ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาเปนประโยชนกับประชาชน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง
ทั้งในเรื่องการจัด หารายได และการใช จายเงิ น และการบริ ห ารงานต างๆ ตามภารกิ จ และการจั ด ทําบริ การ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม จะบริหารงานให มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม
โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และ
ประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงจัด ทําโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหาร
สวนตําบลโสกกามทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพร ข อ มู ล การจั ด ซื้ อ –จั ด จ า ง ตามแผนงาน/โครงการต างๆ ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลที่
ดําเนิ น การตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการพัส ดุ ขององค กรปกครองสว นท องถิ่ น พ.ศ. 2535
จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือประชาสัมพันธ และอื่น ๆ
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลโสกกาม และชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนด วัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
2. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือประชาสัมพันธ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
2. ผลลัพธ
- ประชาชนได เ ขาถึ งข อมู ล ข าวสารเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อจั ดจ างไม นอยกว าร อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมการจัดทําบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี โดยดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอสอบถามขอมูล ยื่นคําขอ
อนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลติดตามความคืบหนาและ
แจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมี
ระบบบริการที่เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน
ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวย
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ
ใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ องคการบริหารส วนตํ าบลโสกก าม ยัง บริห ารจัด การบริก ารสาธารณะ ตามเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติร าชการของกรมสง เสริม การปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน
ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน,ดานการสงเสริมกีฬา,ดานการสงเสริมผูสูงอายุ,ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข
ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการ
ส ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ประเพณี ท อ งถิ่ น , ด า นการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว, ด า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยก
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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ขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ ) โดยในขั้น ตอน กระบวนปฏิบั ติภารกิ จ คํานึงถึ งการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
3. วัตถุประสงค
1. สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติ
2. เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกกอง/สํานัก ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกกอง/สํานัก องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบาย
น้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ ,
ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ,
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการ
สงเสริ มการท องเที่ ย ว, ด านการจั ด การทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม, ด านการศึ กษา และด านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวา
และวั ช พื ช ในแหล งน้ํ า การลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยตั้ ง แต แ หล ง กํ าเนิ ด การจั ด การน้ํ า เสี ย แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที)่
2. จัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน
3. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ
2. ไมมีการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตาม
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลและในการปฏิบัติ
หนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ใน
การจัดทําบริการสารธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไม
ทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอย
เพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรั บบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความพึง
พอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมิ นผลการปฏิบั ติร าชการ และการเป ดเผยข อมู ลข าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี การบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการ
ตอบสนองความต องการเพื่ อ ประโยชน ใ นท อ งถิ่ น อี กทั้ งเพื่ อเป น การสร างความโปร ง ใสในการให บ ริ การ
สาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ
2. เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน
3. เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จํานวน 1 ครั้ง
ตอป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ
2. ดํ าเนิ น การสํ ารวจความพึ งพอใจจากประชาชนในเขตองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลตามรู ป แบบที่
กําหนด
3. สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจ
๔. ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
๕. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ปละ 10,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผลผลิต
ผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต อ การบริ ห ารงานขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
จํานวน 1 ฉบับ
2. ผลลัพธ
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ
ดํ า เนิ น การดั งกล าวเป น ไปตามกรอบรวมทั้ ง ทิ ศ ทางและแนวทางการบริ ห ารราชการดั งกล าว จึ ง ได มีก าร
ประกาศใช พ ระราชกฤษฎี กาว า ด ว ยหลั กเกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองตอความตองการของประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบ
หนึ่ ง ของระบบการบริ ก ารสาธารณะ ที่ ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ท า นจะต อ งร ว มกั น ปรั บ ปรุ ง และแก ไ ข
กระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการ
แลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและ
แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสกกามใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู
มาติดตอขอรับบริการ
4. เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม และผูที่ มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
3. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิ บัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
4.6 จั ด ทํ าคํ าสั่ งการให บ ริ ก ารประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจั ด ให มีก ารให บ ริ ก ารแก
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
5. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
2. สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ
4. การปฏิบั ติราชการมี มาตรฐานการบริ การสาธารณะที่ชั ดเจน มีความโปรงใสสามารถวัด ผลการ
ดําเนินงานได
2.3.2 มีก ารกระจายอํ า นาจการตัด สิ นใจเกี่ ยวกั บการสั่ ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิ บัติ ร าชการแทนหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพื่อเปนการช วยเพิ่ มประสิทธิภาพของการปฏิบั ติงานใหเ กิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิ จารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข า ยของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่ การ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรั บผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริห ารสวนตําบลโสกกาม ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผู บริหารองคการบริห ารสว นตําบลโสกกาม ปลั ดองคการบริห ารสว นตําบลโสกกาม รองปลั ด
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. ดําเนินการออกคําสั่งฯ
3. สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม พอ – แม ดีเดน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่ องในวโรกาสวัน เฉลิ มพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หัว เป น วั นพ อแห งชาติ และใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถเปนวันแมแหงชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม เห็นควรกําหนดจัดงานวันพอวันแมแหงชาติ เพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยางนานัปการ พระองคทรง
เปน พอและแมของปวงชาวไทยที่เ ปย มล นด วยพระเมตตา ทรงหวงใยอย างหาที่เ ปรี ยบมิ ได และเปน การ
เผยแพรพระคุณของพอและแมที่มีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ที่กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่สงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ
องคการบริหารสวนตําบล มีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานัก งานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบรามการทุจริตแหงชาติ ในการบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริตโดยการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/
บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปน ที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติ บุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงไดจัดกิจกรรม พอ แม ดีเดน โดยการคัดเลือกพอและแม
ดีเดนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพื่อมอบโลประกาศเกียรติคุณเปนการสรางแบบฉบับที่ดีให
ปรากฏแก ส าธารณชน และให สั ง คมได ต ระหนั ก ถึ ง หน า ที่ อั น สํ า คั ญ ยิ่ ง ของพ อ และแม ที่ สํ า คั ญ เพื่ อ เป น
แบบอยางที่ดีของคนในชุมชนตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งมั่นอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อใหพอ แม ที่ไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางที่ดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกพอ แมดีเดน จํานวน 2 ครั้ง/ป ครั้งละ 12 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จั ด ทํ า ประกาศกํ า หนดหลั กเกณฑ แลวิ ธี คัด เลื อกพ อแม ดี เ ด น ที่ มีคุณสมบั ติ ที่ จ ะได รั บ การ
คัดเลือกใหเปน พอ แม ดีเดน ประจําป เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตตําบลโสกกาม จํานวน 12 ชุมชน
เพื่อใหแตละชุมชนดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายัง
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่ อจาก
ชุมชนตางๆ
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให
ผูบริหารทราบและเห็นชอบ
6.5 ดําเนิ นการจัดพิธีการมอบโล ตามระเบีย บฯ ในวันสํ าคัญที่ตรงกั บวันเฉลิมพระชนมพรรษา
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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ตัวชี้วัด
- มีพอ แมดีเดน ที่ไดรับการเชิดชูเกียติไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมาย
10.2 ผลลัพธ
- พอ แมดีเดน ทีเ่ ปนบุคคลตัวอยางและไดรับการยอมรับจากชุมชนไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ
- มีพอ แมดีเดน เปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทํา
ใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลังองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทํา
ความดีเพื่อสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนเปนแบบอยาง เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
3. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดีอันเปน
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการมอบโลประกาศเกียรติคุณ เผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ 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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวน
รวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก
เยาวชนและองคกรที่ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแก
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวมเปนแกนนําใน
การสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่
ไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และ
วันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพื่อเปนขวั ญกําลังใจ ให ประชาชนมีความมุงมั่ น ชวยเหลือสั งคม และเป น
แบบอยางตอบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ยกย อ งบุ ค คล เด็ ก และเยาวชน ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การกิ จ กรรมด า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู
2. เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป
3. เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลโสกกาม
5. สถานที่ดําเนินการ
หองประชุมสภา องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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6. วิธีดําเนินการ
1. ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพื่อคัดเลือกบุคคล
ผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
3. จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้
- ดานชวยเหลือสังคมดีเดน
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิน่ ดีเดน
- ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมดีเดน
4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
5. สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ปละ 10,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูทําคุณประโยชนและผูมีจิตสาธารณะไดรับการเชิดชูเกียรติ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อ
การบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืน
ตน พืชสมุนไพร พืชใชส อย ในลั กษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเป นการเกษตรเพื่ อการบริ โภคและ
จําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปน
การใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของ
บริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลโสกก าม ได เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการส ง เสริ ม การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลโสกกาม คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไป
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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เพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับ
ปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณที่เกี่ยวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางยั่งยืน จึง ไดจัดทํากิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนํา
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย
3. วัตถุประสงค
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนตัวอยาง และถายทอดความ
ใหแกเกษตรกร
4. สถานที่ดําเนินการ
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. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
1. เกษตรกรสมัครใจเขาร วมโครงการเศรษฐกิ จพอเพียง เพื่ อสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เกษตรกรตัวอยางไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนแบบอยางใหกับประชาชน
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการใหเ กิ ด ผลสั มฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต อคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อกํ าหนดมาตรการกํ ากั บ การปฏิ บั ติ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ร าชการ รวมทั้ ง มาตรา 45 กํ า หนดให ส ว นราชการ จั ด ให มี ค ณะผู ป ระเมิ น อิ ส ระดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกามกับปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม และหัวหนาสํานักปลัด /ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก /กอง เปนไป
อยาง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2. เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก /กอง/ มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ
4. เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุ เปาหมายอย างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรั บ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวน
ตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอม
คณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. ชี้แจงสํานัก/กองตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด
เปนตน
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- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู
จั ด เก็ บ ข อ มู ล เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การเป น ไปตามเป า หมายที่ กํ า หนด และการมี ส ว นร ว มของผู บ ริ ห ารของ
หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว
3. รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กําหนด
4. วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
5. ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ไดรับ
5
4
3
2
1

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่ อการตรวจสอบ ควบคุ ม ดูแล การปฏิ บั ติร าชการขององค การบริห ารส ว นตํ าบลโสกก าม เนื่ องจากเห็ น
ความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสี ยหายที่ อาจจะเกิด ขึ้น ซึ่ งนอกจากจะใหความรว มมือกับ หนวยตรวจสอบภายนอก
(ป.ป.ช. , สตง. , จังหวัด , อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบ
ภายในดวย โดยมอบหมายใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/
มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ
การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจําป ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก
เจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงาน
คลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอ
ทักทวงไปยัง สตง.แลวแต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้ แจงเหตุผลและ
รายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด มีหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เที่ยงธรรมและไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพื่อความโปรงใสและปองกันการทุจริต
ซึ่งผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2. เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผลการตรวจของ สตง. หรือหนวยงานกํากับดูแลไมพบการทุจริตในองคกร
2. องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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2.5.3 ดํ า เนิ น การให มีเ จ า หน า ที่ ที่รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามกฎหมาย กรณี มีเ รื่ องร อ งเรี ย น
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตํา บลโสกกามขึ้น
เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
2. เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นทีด่ ําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
2. จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
3. จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม
4. เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
โสกกามใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม โดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑทเี่ กี่ยวของอยางถูกตอง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสะกัด
กั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
แถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการแผ น ดิ น ที่ มีธ รรมาภิ บ าลและการป องกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบในภาครั ฐ เป น
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม จึงได จัด ทํ ามาตรการการดําเนิ นการเกี่ ย วกับ เรื่องร องเรี ยน กรณี มีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้
เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และ
การตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขาย
ภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแี ละตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. เพื่อใหการตรวจสอบเรื่ องร องเรียนเกี่ย วกับ การทุ จริต และประพฤติ มิชอบ เป นไปอยางรวดเร็ ว
โปรงใส เปนธรรม
4. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. ดํ า เนิ น การกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งเรี ย นว า มี มู ล และเข า
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
2. แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ
3. กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน
4. แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทําการ
ของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร”
โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม โดยมีงานธุรการ สํานักงานปลัดเปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่
ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริงในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
2. เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จํานวน 1 แหง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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6. วิธีดําเนินการ
1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
2. มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
3. มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัส ดุ การคํ านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิ บัติงานเปนไปตามหลั กเกณฑ วิธีการที่ กฎหมาย
ระเบียบ กฎ ขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได
และขอมูลครบตามรายการที่กําหนด
4. มี การจัด ประชุ มให ความรู แก บุคลากรขององค กรปกครองสว นท องถิ่ น เกี่ ย วกั บการปฏิบั ติต าม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5. มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6. มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
7. มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
- จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
- ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสะดวกตามสิทธิของตน
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริ ห ารงานราชการในป จ จุ บั น ภาคประชาชนได เ ข า มามี ส ว นร ว มและมี บ ทบาทอย า งมาก
ในการบริ ห ารงานของราชการส ว นท องถิ่ น ในด านต างๆ การบริ ห ารงานราชการส ว นท องถิ่ น ต อ งสามารถ
ตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อ
เปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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มีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษี ที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่ น และการรับ เรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลั ง ผ านทางเว็ บไซต ขององคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทําใหการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลโสกกาม มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมีสวน
รวมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม”
2. หลักการและเหตุผล
ดว ยพระราชบัญญั ติ ขอมู ล ข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กํ าหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่
สํ า คั ญ ๆ ของหน ว ยงานผ า นทางช อ งทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให ก ารเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารครอบคลุ ม ทุ ก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนว ยงาน เว็ บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศั พ ท เ ฉพาะ การเผยแพร ข อมู ล ทางสื่ อสิ่ งพิ มพ ต า งๆ โทรทั ศ น วิ ท ยุ
สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

~ 51 ~
2. เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชน
สืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถิ่น
- ประกาศผ านเว็ บไซต/ เว็ บบอร ด/เฟสบุค ที่ มีขอมู ลผลการดํ าเนิน งานขององค กรปกครองสว น
ทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนประจําป
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทย โดยกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น มี น โยบายในการบู ร ณาการ
กระบวนการทํ า งานร ว มกั น ของทุ ก ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ทุ ก หมู บ า น/ชุ ม ชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมใน
การพั ฒ นาชุ มชนและท องถิ่ น ของประชาชน องค การบริ ห ารส ว นตํ าบลโสกก าม จึ งจั ด ทํ า โครงการประชุ ม
ประชาคมแผนแมบทชุมชนเพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ประจําป
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔ รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในป
ถัดไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น
2. เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน
3. เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล
4. เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน
5. เพื่ อ ฝ ก ให ป ระชาชนได ร ว มกระบวนการร ว มคิ ด ร ว มทํ า ร ว มแก ป ญ หา และส ง เสริ ม ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑2 ชุมชน ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลโสกกาม เพื่อใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
3. ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
5. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล
6. จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
7. จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน
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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น
2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปข ององคการบริหารสวนตําบล
4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน
5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
ตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดํ าเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่ องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตอ งการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึง มีก ารจัด ตั้ง ศูน ยรับ เรื่อ งราว
รองทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
2. เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม
3. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
3. นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน
4. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561 - 2564
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน
รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุง หรือบรรเทาความเดือดรอน ในเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รอง
ทุกข
3. แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลว
ใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
2. เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3. เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชน
รวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียน/รองทุกขทุกราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
9. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
2. ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีองคกรในการ
จัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโสกกามขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม และ
แผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมตําบล
โสกกาม และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และ
สุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมตําบลโสกกาม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ าแผนพั ฒนาองค การบริห ารส ว นตํ าบลโสกก าม บางตํ าแหน งใน
ปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป องคการบริหารสวนตําบลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแทน
กรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 ขอ 7 (2) และขอ 9 ที่กําหนดไว
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
โสกกามและรางแผนพัฒนาสี่ป องคการบริหารสวนตําบลโสกกามเพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาตําบล
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โสกกาม ตามความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ดวยความถูกตอง
โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป
2. หลักการและเหตุผล
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขาง
ใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
และการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลโสกกามจึงไดจัด ทําโครงการ
อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําปขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปอีกทางหนึ่งดวย
4. เปาหมาย
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
5. วิธีดําเนินการ
1. ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่
2. แตงตั้งคณะทํางาน
3. วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ พรอมกําหนดตารางออกประชาคมหมูบาน
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
7. งบประมาณ
งบประมาณปละ 1๐,๐๐๐ บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของ การกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น
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3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสว นรวมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน
ดานการจั ด ซื้ อจั ดจ างขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ในรอบป งบประมาณ และสงเสริ มให ภ าคประชาชน
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
3. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน
กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลอยางถูกตอง
4. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง ๑2 หมูบาน
5. วิธีการดําเนินการ
1. สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
โสกกามอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ซึ่งมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ
กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลโสกกามใน
หลายๆ ส ว น เช น ให ตั ว แทนประชาคมมี ส ว นร ว มเป น กรรมการตามระเบี ย บฯ ว า ด ว ยการพั ส ดุ เช น
เปนกรรมการเปดซองสอบราคา เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
2. มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรู
ทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม
2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบ
การดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง
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3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. หลักการและเหตุผล
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตอไป
จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพื่ อให การประเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมให
องคการบริหารสวนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
2. เพื่ อให เ กิ ด กระบวนการมี ส ว นร ว มของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการของ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม
3. เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหาร องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล
2. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
3. จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
4. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริห ารสว นตําบลโสกกาม (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวัน ที่ 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) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลโสกก า มตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามปละ 1 ครั้ง
เปนอยางนอย แลวเสนอผลการประเมินใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกามทราบ เพื่อนําผลที่ไดจาก
การประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม
3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกามสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป
4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโสกกามมอบหมาย
5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6. จัดทําแผนการดําเนินงาน
7. ดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
8. จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตาง ๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบลโสกกามพรอมตัวชี้วัด
9. ติดตามและประเมินผล
10. จั ด ทํ าสรุ ปรายงานผลการดํ าเนิน โครงการฯ แล ว รายงานใหผู บ ริ หารพิจ ารณาทราบปรับ ปรุ ง
ดําเนินการแกไขตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
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มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตํ าบลโสกก าม เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ทั้ งยั ง ช ว ยป อ งกั น หรื อลดความเสี่ ย งจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญ
ที่ แทรกอยู ใ นการปฏิ บั ติ งานตามปกติ ซึ่ งจะต อ งมี การกระทํ าอย างเป น ขั้ น ตอนที่ ถูก ต องตามระเบี ย บและ
กฎหมายที่ กํ า หนด โดยผู บ ริ ห ารสามารถนํ า แผนการตรวจสอบภายในมาใช โ ดยรวมเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยั งเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลโสกกาม เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
2. เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
4. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
5. เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางทุกหนวยงาน และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุ มภายในและความสํ าคั ญของเรื่ องที่ต รวจสอบ รวมทั้ งวิ เ คราะหและประเมิน ผลการบริห ารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้ง
การบริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
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คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
2. ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
3. การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด
4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว แลวรายงานตอผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามที่ระเบียบฯ กําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในระดั บ องค ก ร ดํ า เนิ น การรวบรวม
ประมวลผล เพื่อจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร
พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกัน และลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
4.1.2 มีก ารติ ดตามประเมิ นระบบควบคุ มภายใน โดยดํ า เนิ นการใหมีการจั ดทํ า แผนการปรับปรุ งหรื อ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทาง
หรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับ
ตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอย
ป ล ะหนึ่ งครั้ ง ภายในเก า สิ บ วั น นั บ จากวั น สิ้ น ป งบประมาณ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อสร างความมั่ น ใจอย า ง
สมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของ
รายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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2. เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล
ภายในเวลาที่กําหนด
3. เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป
2. หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด 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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนร วมตรวจสอบ กํา กับ ดูแลการบริ หารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมัก
จะกําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
องคการบริหารสวนตําบลโสกกามจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามเปนไป
อยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม
2. เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการ
โอน ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
- การสรรหา การบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบ
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
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การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนง ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มี ก ารแจ ง ผู ที่ มี คุ ณสมบั ติ ท ราบโดยการบั น ทึ ก ข อ ความแจ ง ผู มี คุณ สมบั ติ ที่ จ ะเลื่ อ นระดั บ /เลื่ อ น
ตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต. จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบ และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ /
การเลื่อนตําแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการ
ที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได
- การเลื่ อ นระดั บ /การเลื่ อ นตํ า แหน ง จะต อ งได รั บ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต. จังหวัด) กอน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
ไมมีปญหาการรองทุกข/รองเรียน/การฟองคดี เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม
ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ยาย
ขององคการบริหารสว นตําบลโสกก าม และมีแนวทางในการปฏิบัติ งานอยางชัด เจน พร อมทั้ งเป ดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได
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4.2.2 สงเสริ มให ประชาชนมีส วนร วมตรวจสอบ กํ ากั บ ดู แลการบริ หารงบประมาณ การรับ -จ ายเงิ น
การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชนทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. หลักการและเหตุผล
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวน จึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิก
เงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ
จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่
ถูกตอง มีความสุจริตสงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจาย ขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เกิดความโปรงใสตรวจสอบได
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. วิธีการดําเนินการ
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มี การแต งตั้ งกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลการใช จ า ยเงิ น งบประมาณโดยมี ป ะชาชนเข าร ว มเป น
กรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ
เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และหอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
9. ตัวชี้วัด
มีการดําเนินงานตามวิธีการที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกําหนดไว ครบ
ทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม ทําใหเกิดความโปรงใสในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
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4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
ตามเจตนารมณ ของรัฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญญั ติร ะเบี ยบบริห ารราชการแผน ดิ น (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการ
กําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผาน
ชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบล
ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น
ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง ซึ่งองคการ
บริหารสวนตําบลสามารถพัฒ นาระดับการเป ดโอกาสให ประชาชนเขามามีสว นรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่ อ
กระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนา
ระบบราชการ เพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม
2. เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซื้อ จัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ
แต องค การบริ ห ารส ว นตํ าบลโสกก าม ให ค วามสํ าคั ญในการมี ตั ว แทนชุ มชนเข าร ว มตรวจสอบเพื่ อ ให การ
ดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
3. จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ 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 ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบทีเ่ กี่ยวของไดกําหนดไว
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะ และความรูของสมาชิ กสภาทองถิ่ นใหมีความพรอมที่จะรั บ
ภารกิจ และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งที่องคการบริหารสวนตําบลโสกกามไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและ
ทักษะดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้ น องค การบริ ห ารสว นตํ าบลโสกก าม จึ งไดมีการจั ด ส งสมาชิ กสภาองค การบริ ห ารส ว นตํ าบล
โสกกาม ใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
สามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่นใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ อสร างการเรี ย นรู และประสบการณ การทํ างานให กั บ สมาชิ กสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบล
โสกกาม ใหมีความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
2. เพื่อใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่
ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
3. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่น
ไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม และหนวยงานที่จัดฝกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
1. ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสู ตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี
2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดย
สํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ
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กําหนด

3. จัดสงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เขารับการอบรมตามหลักสูตรที่คัดเลือกหรือ

4. แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น 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
อํานาจหนาที่
2. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นเปนผูจัดหรือกําหนดอยางนอยคนละ 1 หลักสูตร
4.3.2 ส ง เสริ ม สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ให มี บ ทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของฝ า ยบริ ห ารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ
ส ว นกลางก็ จ ะคอยควบคุ ม ดู แ ลการดํ าเนิ น งานต างๆ ขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ให เ ป น ไปโดยความ
เรียบรอยและถู กตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริ หารสวนตําบลมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสู
ความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม ใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการ
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ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้ง
ยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
2. เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ใช
สําหรับการประชุม
2. แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง
โครงการต า งๆ การแปรญั ต ติ ร า งข อ บั ญ ญั ติ การตรวจรายงานการประชุ ม การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
3. สมาชิ กสภาองคการบริ หารส วนตําบลโสกก าม ตั้งกระทู ถามการบริ หารงานในการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ผลลัพธ
1. สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลโสกก า ม เข า ใจบทบาทหน า ที่ และร ว มตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร
2. การปฏิบัติงานตาง ๆ ของฝายบริหารมีความโปรงใส และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม สามารถตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารได
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน
ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม
หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถื อวามีการกระทํา
คอรรัปชั่นและประพฤติมิชอบในวงราชการ
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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สอดคลอง
กับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพือ่ ใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินการ
1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น
2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชั่น
ได
2. มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชั่นใน
ระดับตําบล
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติ กําหนดใหองคการบริหารสวนตํ าบลมีภ ารกิจหนาที่ที่ต องเป นไปเพื่ อประโยชนสุ ข
ของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น การจั ดทํางบประมาณ การจัด ซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง
และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่น
จนถึ ง ระดั บ ชาติ ซึ่ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลโสกก า มมี ภ ารกิ จ หน า ที่ ใ นการบริ ห ารราชการท อ งถิ่ น ให มี
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐ วิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกัน
พัฒนาทองถิ่น ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปน
โดยเฉพาะเครื อ ข า ยด า นการป อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ซึ่ ง เป น การเป ด โอกาสให ภ าครั ฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ใน
การร วมคิด ร วมพิจ ารณา ร วมตัด สิน ใจ ร วมทํา รว มรั บผิ ดชอบ และรว มตรวจสอบเพื่ อป องกัน การทุ จริ ต
คอรรัปชั่นในทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เห็นวาการมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการ
ส งเสริ ม และพั ฒ นาเครื อ ข ายด านการป อ งกั น การทุ จ ริ ต ขึ้ น เพื่ อส งเสริ ม และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลโสกกาม
4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม เข ามามีส วนรว มในการเปน เครื อ ข ายดานการป องกัน การทุจ ริต รว มกับ องคการบริห ารสว นตํ าบล
โสกกาม
5. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
6. วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต
2. จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล บุ คคล องค กร ส ว นราชการ และองค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น ทุ กแห ง บริ เ วณ
ใกลเคียงโดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย
3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกัน
การทุจริต
4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลโสกกามกับบุคคล องคกร
สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
……………………………………………………………………………

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

แบบฟอรมรายงานประเมินผลตนเอง

ผลการประเมิน
สําหรับ อปท สําหรับ ป.ป.ช.
156
....................... .........................
200
(คะแนนเต็ม)

(Self Assessment Report : SAR)

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรุงเทพมหานคร
องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล
 องคการบริหารสวนตําบล

เมืองพัทยา
โสกกาม

ขนาด

กลาง

๒. สถานที่ตั้งสํานักงาน/ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เลขที่ 159 หมูที่ 2 ถนน ตําบล โสกกาม
อําเภอ เซกา
จังหวัด บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย 38150 โทรศัพท 042 490 905 โทรสาร 042 490 905เว็บไซต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น www.sokkam.go.th
๓. จํานวนประชากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 6,322
คน 1,825 ครัวเรือน
๔. พื้นที่รวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 42.7 ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม 12 หมูบาน/ชุมชน)
๕. รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
-รายไดไมรวมเงินอุดหนุน
17,922,334.64
-รายไดจากเงินอุดหนุน
15,970,145
บาท

บาท

๖. รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 30,967,795.13
๗. พนักงานทองถิ่น/ลูกจาง ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมดจํานวน
๘. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมดจํานวน

42
24

บาท

คน
คน

9. ผลการประเมินตนเอง
มิติที่ 1 (45 คะแนน)

มิติที่ 2 (70 คะแนน)

มิติที่ 3 (40 คะแนน)

มิติที่ 4 (45 คะแนน)

39

51

38

28

รวม

156

รายละเอียดปรากฏตามสวนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานขอมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

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

-2 สวนที่ ๒ แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานขอมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
โปรดกรอกชื่อมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม แนวปฏิบัติงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และทําเครื่องหมาย ในชองทีเ่ ห็นวามาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม
มีวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานมีลักษณะครอบคลุมสาระสําคัญตามหัวขอนั้น ๆ
พรอมทั้งทําเครื่องหมาย ในชอง  ประเมินตนเองวามีระดับคะแนนเทาไร และครอบคลุมสาระสําคัญกี่ขอ
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต รวม 45 คะแนน
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
สาระสําคัญและวัตถุประสงค
ประเมินตนเอง
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ให
บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. โครงการฟงธรรมวันเขาพรรษา
3. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

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

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
อยางไมขาดตกบกพรอง ตรงไปตรงมา
 (2) มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอน
 (3) ปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ
งาน มีมาตรฐาน โปรงใสและตรวจสอบได
 (4) ปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ และ
สรางความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริตใหแกบุคลากรใน
องคกร
 (5) สงเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย
สุจริตในการทํางานใหแกเจาหนาที่
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) กําหนด หรือพัฒนา หรือปรับปรุง
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ และมีการประกาศเผยแพรแก
สาธารณชน
 (2) ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

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)

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

-3 รายละเอียดการจัดทําแผน

สาระสําคัญและวัตถุประสงค

ประเมินตนเอง

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

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
อยางไมขาดตกบกพรอง ตรงไปตรงมา
 (2) มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอน
 (3) ปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ
งาน มีมาตรฐาน โปรงใสและตรวจสอบได
 (4) ปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ และ
สรางความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริตใหแกบุคลากรใน
องคกร
 (5) สงเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย
สุจริตในการทํางานใหแกเจาหนาที่

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)

-4 1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น (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
ความซื่อสัตยสุจริต
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. โครงการเขาคายอบรมจริยธรรมตานยา
เสพติดแกเด็กและเยาวชน
3. โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก
และเยาวชนตําบลเซกา (กิจกรรม “โตไปไม
โกง”)

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) สงเสริมใหมีการนําหลักสูตรลูกเสือ
ชอสะอาดไปใชในสถานศึกษาสังกัดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหการอุดหนุน
 (2) นําหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสราง
จิตสํานึกความซื่อสัตย หรือหลักสูตรโตไปไม
โกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กหรือ
สถานศึกษาในสังกัดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหการอุดหนุน
(3) คายเยาวชนคุณธรรม/โครงการ
อื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางจิตสํานึก
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
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสรางความ
ตระหนักรูและมีสวนรวมในการปองกันการ
ทุจริตสําหรับนักเรียน นักศึกษา และสาระ
การเรียนรู เรื่อง การมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวด
วิชาทักษะชีวิต กลุมวิชาสังคมศาสตร
(จัดทําโดยสํานักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ
สช.) มาปรับใชในสถานศึกษาสังกัดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหการอุดหนุน
 (2) โครงการอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค
สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ตอตานการทุจริต

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

-6 รายละเอียดการจัดทําแผน

สาระสําคัญและวัตถุประสงค

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

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิต
สาธารณะดวยวิธีใดตามที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกําหนดขึ้น

รวมคะแนน มิติที่ 1

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

39
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 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
บริหารงานดวยความซื่อสัตยตอเจาหนาที่ใน
หนวยงานและเผยแพรตอสาธารณชน
 (2) ผูบริหารมีการกําหนดนโยบาย
มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความ
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 ทั้งใน
เรื่องการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) ผูบริหารกําหนดแนวทางการ
บริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
 (2) มีการรวมกลุมหรือมีกลไกของ
เจาหนาที่ในหนวยงานใหสามารถนําเสนอ
ความเห็นตอผูบริหารเพื่อใหเกิดการ
บริหารงานที่โปรงใส
 (3) มีมาตรการ/แนวทางปองกันการ
ไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของ
ผูบังคับบัญชาใหทํางานสวนตัวที่มิใชงาน
ราชการ
 (4) กําหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให
บุคลากรเสนอความเห็นเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ

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)

-8 รายละเอียดการจัดทําแผน

สาระสําคัญและวัตถุประสงค

ประเมินตนเอง

ผูบังคับบัญชาในกรณีที่ไดรับคําสั่ง/นโยบาย
ที่ไมเปนไปตามระเบียบ กฎหมายและไม
เปนธรรม
 (5) กําหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ทํางาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อน
ตําแหนง และการมอบหมายงานอยางเปน
ธรรม
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช
ประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การจัดซื้อ-จัดจาง

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) มีมาตรการปองกันการใชจาย
งบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไม
มีประสิทธิภาพ
 (2) มีมาตรการปองกันในการเอื้อ
ประโยชนธุรกิจของตน/พวกพอง
 (3) การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง
และนําผลการวิเคราะหนําเสนอผูบริหาร
เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางใน
ปงบประมาณถัดไป
 (4) การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อ - จัด
จางรายโครงการใหสาธารณชนทราบผาน
เว็บไซตหรือสื่อชองทางอื่น ๆ
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการ ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิด
 (1) จัดทําแนวทาง หรือคูมือ หรือ
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
และโดยไมเลือกปฏิบัติ
หนวยงาน และเผยแพรตอสาธารณชน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
 (2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือ
มาตรการ ดังนี้
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
1. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ของหนวยงานตอสาธารณชน
ปฏิบัติราชการ
 (3) ใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติอยาง
ยุติธรรมเสมอภาค
 (4) นําเทคโนโลยีมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ
 (5) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตรา
คาบริการอยางชัดเจน
 (6) มีการประเมินความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการ และนํามาปรับปรุงใน
การใหบริการ

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)

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 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน

สาระสําคัญและวัตถุประสงค

ประเมินตนเอง

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละ
ขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบ
เครือขายสารสนเทศขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) การเปดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน
ระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน
 (2) การใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและ
มาตรฐานการใหบริการ
 (3) จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิธีการและมาตรฐานที่ใชใหบริการ

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

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
 ใหขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบและ
ราชการแทน หรือการดําเนินการอื่นใดของผู ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน
มีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก/
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล/หัวหนาสวน
ราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลเซกา
2. มาตรการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ)
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน

สาระสําคัญและวัตถุประสงค

ประเมินตนเอง

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล
ที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติพอ-แม
ดีเดน
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล
ที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรมยกยองบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 โครงการ/กิจกรรมยกยองหนวยงานที่
ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิต
สาธารณะ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
 โครงการ/กิจกรรมยกยองบุคคลที่ดํารง  5 คะแนน
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน

สาระสําคัญและวัตถุประสงค

ประเมินตนเอง

2.5.1 ขอตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหวาง
บุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ
บานเมืองที่ดี
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลเซกา

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
(1) มิใหมีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร
ขอรับบริจาค หรือรองขอใหผูใชบริการพา
ไปสถานที่บันเทิง รวมถึงรองขอสิ่งอํานวย
ความสะดวกหรือประโยชนอื่นใดเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการใหบริการตามอํานาจ
หนาที่
 (2) มิใหเจาหนาที่ที่ใหบริการเอื้อ
ประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอผูใชบริการบาง

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

-11 รายละเอียดการจัดทําแผน

สาระสําคัญและวัตถุประสงค

ประเมินตนเอง

คนเนื่องจากมีความสัมพันธสวนตัว
 (3) มิใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่อยางไม
เปนธรรมหรือมีการใหความชวยเหลือเปน
พิเศษแกบุคคลอื่น เพื่อประโยชนตอบแทน
สําหรับตนเองและพวกพองหรือบุคคลอื่น
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงาน
ราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวย
ตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลเซกา
2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน
2. มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลเซกา วาทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ

รวมคะแนน มิติที่ 2

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

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

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการ
ลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต
 (2) มีขั้นตอนการลงโทษผูกระทําผิด
การทุจริตที่เหมาะสม
 (3) มีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิด
การทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ

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

51
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน
3.1 การจัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน (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 ที่ทําการ
ของหนวยงาน
 มีสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาท
อํานาจหนาที่
 มีการแสดงขอมูลการดําเนินงานตาม
บทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทาง
เว็บไซตของหนวยงานและสื่ออื่น ๆ
 (3) มีระบบการใหขอมูลการดําเนินงาน
ของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ
หรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบ
รับอัตโนมัติหรือมีเจาหนาที่ของหนวยงาน
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 วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการจัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึง
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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สาระสําคัญและวัตถุประสงค

ประเมินตนเอง

รายละเอียดการจัดทําแผน

สาระสําคัญและวัตถุประสงค

ประเมินตนเอง

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

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
การเผยแพรขอมูลการใหบริการตาง ๆ
กฎเกณฑขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่
ใหบริการอยางชัดเจน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ)

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน

สาระสําคัญและวัตถุประสงค

ประเมินตนเอง

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
ของประชาชน ในการดําเนินการตามอํานาจ จัดประชาคม
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 สนับสนุนเครือขายภาคประชาสังคม
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการทบทวนแผนพัฒนาหมูบาน และ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

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

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

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 (1) มีการจัดตั้งศูนยและเจาหนาที่
รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข/
รองเรียนการทุจริต หรือมีการกําหนด
ชองทางการรองเรียนและขั้นตอน/
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนที่สามารถ
ทําไดงายสะดวกและเหมาะสม
 (2) มีการประกาศเผยแพร/
กระบวนการเรื่องขั้นตอนรองเรียน

-14 รายละเอียดการจัดทําแผน

สาระสําคัญและวัตถุประสงค

ประเมินตนเอง

รายละเอียดการจัดทําแผน

สาระสําคัญและวัตถุประสงค

ประเมินตนเอง

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
(1) มีการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมใน 15 วัน หากไมสามารถ
ดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจง
ใหผูรองเรียนทราบ
(2) มีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียน
ใหผูรองเรียนติดตามผลไดดวยตนเอง และมี
การรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
ทราบ
 (3) มีการแจงผลเรื่องรองเรียนหรือแจง
ผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนใหผู
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)

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

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลเซกา
2. มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน

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

ประเมินตนเอง
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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สาระสําคัญและวัตถุประสงค

ประเมินตนเอง

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

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

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

2. มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวม
เปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
รวมคะแนน มิติที่ 3

 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)
38

มิติที่ 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
ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในที่มีการทํางาน
อยางเปนอิสระ
 (2) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไป
ใชในการปรับปรุงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
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
ในการปรับปรุงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การปองกันการทุจริต
 (3) มีการเผยแพรผลการควบคุมภายใน
ใหสาธารณชนทราบ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ขอ)
 4 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ/ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่สามารถ
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
การใชงบประมาณใหประชาชนในทองถิ่นได
ทราบลวงหนาและใหขอมูลที่วานี้แกบุคคล
ที่รองขอหรือขอดู

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
สังเกตการณในการจัดหาพัสดุในขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่ง
 (2) ฝกอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับ
พัสดุ
 (3) ออกประกาศรายงานผลการ
ดําเนินการโครงการทุกขั้นตอนใหประชาชน
ไดทราบ และตามชองทางที่ประชาชนเขาถึง

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

ประเมินตนเอง

ขอมูลโดยสะดวก

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน

สาระสําคัญและวัตถุประสงค

ประเมินตนเอง

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานและเจาหนาที่
ทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจในระเบียบ
กฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
การพิจารณาใหมีแผนงาน/โครงการ
สําหรับสมาชิกสภาทองถิ่นเปนการเฉพาะ
หรือรวมกับฝายบริหาร/พนักงาน/
ขาราชการทองถิ่นเขารวมการฝกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภา
ทองถิ่นและการเสริมสรางความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหารใหเปนตาม
กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวของ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ)

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไวโดย
ไมฝกใฝฝายใด
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
................-....................................................

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 การใหความรูความเขาใจตามโอกาส
เกี่ยวกับขอบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภาไมวาจะเปนการตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู
รวมทั้งการทําความเขาใจลวงหนาในขอ
กฎหมายระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
ฝายบริหารเสนอใหสภาพิจารณา

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

สาระสําคัญและวัตถุประสงค

ประเมินตนเอง

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

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
1) มีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด
ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต เชน มี
เวที บอรด เว็บไซต หรือชองทางอื่น 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
รวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
(ภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม)

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ)

รวมคะแนน มิติที่ 4

28

รวมคะแนนทั้งสิ้น

156

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ระบุไวในแบบประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฉบับนี้ มีความถูก
ตองครบถวนตามหลักเกณฑทุกประการ
(ลงชื่อ)
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ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
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