ส่วนที่ 3
โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ มิ ติที่ 1 - 4
มิ ติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
1.1 กิ จกรรมจัดทาประกาศมาตรฐานทางจริ ยธรรมแก่ บุคลากรทัง้ ฝ่ ายประจาและฝ่ ายการเมือง
1.1.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ตของผู้บริ หาร
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ กิ จกรรม “ประกาศเจตจานงต่ อต้ านการทุจริ ตของผู้บริ หาร
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จดั ทํา ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปั จจุบนั ทีใ่ ช้อยู่เป็ นฉบับที่ 3 เริม่ จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่
การเป็ น ประเทศทีม่ มี าตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็ นสังคมมิตใิ หม่ทป่ี ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รบั ความร่วมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่ วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทกั ษ์ รกั ษาผลประโยชน์ ของชาติแ ละประชาชนเพื่อให้ป ระเทศไทยมีศกั ดิ ์ศรีและเกียรติภู ม ิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติตา้ น
ทุจ ริต ” มีเป้ าหมาย หลัก เพื่อให้ประเทศไทยได้ร ับ การประเมิน ดัช นี ก ารรับ รู้ก ารทุจ ริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการทีร่ ะดับคะแนนจะสูงขึน้ ได้นัน้
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลทีส่ งู ขึน้ เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่ างจากที่เป็ น อยู่ในปั จ จุบ ัน ไม่ใ ช้ตําแหน่ ง หน้ าที่ในทางทุจ ริตประพฤติม ิช อบ โดยได้ กํ าหนด
ยุทธศาสตร์ก ารดํ าเนิน งานออกเป็ น 6 ยุทธศาสตร์ ดัง นี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสัง คมที่ไม่ ทนต่ อการ
ทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกัน้
การทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้ องกัน การทุจริตเชิง รุก ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรู ป
กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perception Index : CPI) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ นหน่ วยงานของรัฐ ภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ทีม่ ุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจจากส่วนกลางลงสูท่ อ้ งถิน่ และเป็ นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนใน
ท้องถิน่ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เกิดความยังยื
่ นรัฐจะต้องให้ความเป็ นอิสระแก่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิน่ โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิน่ เป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทัง้ มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะทําได้
เท่าทีจ่ ําเป็ นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็ นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ ของประชาชนใน
ท้องถิน่ ทัง้ นี้ ต้องยอมรับว่าปั ญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นเรื่องทีม่ คี ําครหา ทีไ่ ด้
สร้างความขมขืน่ ใจให้แก่ คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มาเป็ นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
จํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการทีค่ อยยัวยวนใจ
่
บันทอนความมี
่
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิน่ ส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะ
ว่ากัน ไปแล้ว เรื่อ งในทํานองเดียวกัน นี้ ก็สามารถเกิด ขึ้น กับ คนทํ างานในหน่ วยงานราชการอื่น ได้

เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานใน
หน่ วยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็ นไปได้สงู ทีค่ นทํางานในท้องถิน่ อาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้อํานาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบมากกว่า แม้วา่ โอกาสหรือช่องทางทีค่ นทํางานในท้องถิน่ จะใช้อํานาจให้
ออกนอกลู่น อกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่ วยงาน ราชการอื่น และมูลค่ าของความ
เสียหายของรัฐ ทีค่ นทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ก่อให้เกิดขึน้ ก็อาจเป็ นแค่เศษผง ธุลขี อง
ความเสียหายทีเ่ กิดจากการทุจริตของคนนอก
-13องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นทีผ่ ู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็ นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
ป้ องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็ง
ในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ หี รือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้ องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุม
พืน้ ที่ ทัวประเทศต่
่
อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ด้วยการจัดทําแผน ป้ องกันการทุจริตในองค์กรทีบ่ ริหาร
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2มี ก ารประกาศเจตจํ า น งการต่ อ ต้ า น การทุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารต่ อ สาธารณ ะช น
อย่างน้อย 1 ครัง้
4.2 แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
6. วิ ธีดาเนิ นการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
6.3 จัดตัง้ คณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)
8. งบประมาณดาเนิ นการ ไม่ใช้งบปะมาณ
9. ผู้รบั ผิ ดชอบ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10. ตังชี้วดั /ผลลัพธ์

10.1 ผลผลิ ต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ มีก ารประกาศเจตจํ านงการต่อ ต้านการทุ จ ริต ของผู้บ ริหารต่ อสาธารณะชน อย่างน้ อย 1 ครัง้ - มี
แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความโปร่งใส สามารถ
ป้ องกัน การทุจริตของบุ คลากร องค์ก รปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ – ลดข้อร้องเรียนการดําเนิน งานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

-141.๑.๒ กิ จกรม จัดทาแนวทางปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรม ของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
๑.ชื่ อ โครงการ : กิ จกรม จัดท าแนวทางปฏิ บ ตั ิ ต ามมาตรฐานทางคุณ ธรรมและจริ ยธรรม ของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 มาตรา 279 บัญ ญั ติให้ม ีป ระมวล
จริยธรรม เพื่อกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้ ํารงตําแหน่ งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้ าที่
ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มกี ลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมเทศบาลตําบลหนองสรวง ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็ นหมู่คณะอีกอย่างที่
ขาดไม่ได้คอื คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบตั ิ อันถูกต้องดี
งาม ทัง้ กาย วาจา ใจ ทัง้ ต่อตนเอง ต่อผูอ้ ่นื และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนทีท่ าํ งานร่วมกันมีคุณธรรม
และจริย ธรรมประจํ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบ ัติง านทุก อย่างต้องลุ ล่ วงไปด้วยดี และมีป ระสิท ธิภ าพ
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผูม้ ารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รบั ความเชื่อมันและ
่
ไว้วางใจ
ทีจ่ ะเข้ามารับบริการทีอ่ งค์กรนัน้ ๆ ประกอบกับเทศบาลตําบลหนองสรวง ได้รบั การประเมินคัดเลือกจาก
สํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริม ท้องถิน่ ปลอดทุจริตในการเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดีเด่น
และทีด่ ี และเพื่อเป็ น การเตรียมความพร้อมทัง้ ในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทัง้ ข้าราชการการเมืองฝ่ ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ ายประจํ า รวมถึง พนั ก งานจ้าง จึง ได้ม ีก ารจัดทํ า
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผบู้ ริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
จําปา ดังกล่าวนี้ขน้ึ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็ น การสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก ในการปฏิบ ัตริ าชการตามอํ านาจหน้ าที่ให้เกิด
ประโยชน์สขุ แก่ ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม

3.4 เพื่ อ สร้า งจิต สํา นึ ก และความตระหนั ก ที่จ ะไม่ ก ระทํ า การขัด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ห รือ มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
4. เป้ าหมาย ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
5. พื้นที่ดาเนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
6. วิ ธีการดาเนิ นการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผบู้ ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
จําปา โดยเชิญ วิทยากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูก
และปลุ ก จิต สํานึ ก การต่อ ต้านการ ทุจ ริต ให้ป ระพฤติป ฏิบ ัติร าชการโดยยึด มัน่ ในหลัก คุ ณ ธรรม และ
จริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส
7. ระยะเวลา การดําเนินการ 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ตัวชี้วดั ประชาชนผูม้ ารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็ นตัวชีว้ ดั และต้องได้รบั ผลกาประเมินไม่ต่ าํ กว่าร้อยละ 70
ผลลัพธ์ ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา และพนัก งานเทศบาลตํ าบลหนองสรวง เกิด จิตสํานึก ที่ดใี นการ
ต่อต้านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบตั โิ ดยยึดมันตามหลั
่
กประมวลจริยธรรม

-151.๑.๓ กิ จกรรมเสริ มสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริ ต และ ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้าน
การทุจริ ต
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริ มสร้างความซื่ อสัตย์ สุจริ ต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ ดีในการ
ต่อต้าน
การทุจริ ต
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เป็ นผูท้ ม่ี ี บทบาทสําคัญ และเป็ นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ ทัง้ ยังมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบสําคัญในอันทีจ่ ะบําบัดทุกข์บํารุง
สุขและสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้แก่ประชาชนในท้องถิน่ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิน่
ดังนัน้ การทีป่ ระชาชนในแต่ละท้องถิน่ จะมีความเป็ นอยู่ทด่ี มี ีความสุข หรือไม่ จึงขึน้ อยู่กบั การประพฤติ
ปฏิบตั ขิ องคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาองค์ก รปกครองส่วนท้องถิน่ และพนักงานขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทุกคนเป็ นผูม้ คี ุณธรรม ปฏิบตั ติ นอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็ นผูม้ จี ติ สํานึกทีจ่ ะตอบสนองคุณแผ่นดิน
ด้วยการ กระทําทุกสิง่ เพื่อคุณ ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุ มเมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีม ติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณ ธรรม จริยธรรมใน
ภาครัฐ ไว้ 5 ยุท ธศาสตร์ โดยในยุท ธศาสตร์ ท่ี 4 การส่ ง เสริม คุ ณ ธรรมในองค์ ก รเพื่ อ เป็ นต้ น แบบให้
ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบตั ติ าม โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ให้ตระหนัก ในการเป็ นข้าราชการทีม่ เี กียรติ ศักดิ ์ศรี รู้จกั ความพอเพียงเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องสังคม

ยึดมันในคุ
่ ณธรรม ยืนหยัดในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมทีแ่ สดงให้เห็น ถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจทีจ่ ะกระทํา
หรือไม่กระทําการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้ องกันการกระทําทุจริตใน ระบบราชการด้วย ดังนัน้
เพื่อเป็ นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝั งทัศนคติและวัฒนธรรมทีด่ ใี นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติม ิชอบ องค์ก ารบริหารส่วนตําบลท่าจําปาจึงได้จดั กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจ ริต และ
ปลูกฝั งทัศนคติวฒ
ั นธรรมทีด่ ใี นการ ต่อต้านการทุจริตขึน้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าจําปาให้มจี ติ สาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
2. เพื่อ ปลู ก ฝั งจิต สํานึ ก และค่ านิยมที่ด ีใ นการต่ อต้ านการทุจ ริตและประพฤติม ิช อบให้แ ก่ ค ณะ
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนั กงานเทศบาล พนั กงานครู องค์การบริหารส่วนตําบล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
๓.เพื่อให้ค วามรู้แ ก่ ค ณะผู้บ ริหาร สมาชิก สภาองค์ ก ารบริหารส่ วนตํ าบล พนั ก งานส่ว นตํ าบล
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและ พนัก งานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ เพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
4. เพื่อให้ค ณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตํ าบล พนัก งานส่วนตํ าบล พนัก งานครู
องค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและ พนักงานจ้าง ได้รบั การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มจี ติ
สาธารณะเกิด ความสํานึก ร่ วมในการเสริม สร้างสัง คมแห่ งคุ ณ ธรรมและ สมานฉั น ท์ ประพฤติตน เป็ น
พลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการ กระทําความดี
รูจ้ กั การให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
4. กลุ่มเป้ าหมาย คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนั กงานครู
องค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและ พนักงานจ้าง
5. ระยะเวลาดาเนิ นการ มกราคม – กันยายน 25๖๑

-166. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
7. วิ ธีการดาเนิ นงาน
7.1 บรรยายเรื่อง การป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ าน และการปรับเปลีย่ นฐาน
ความคิดของ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิน่ ฝ่ ายบริหารและ
ฝ่ ายสภาท้องถิน่ และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิน่
7.3 แบ่ ง กลุ่ ม ทํากิจ กรรมเกี่ยวกับ การเสริม สร้างความซื่ อสัต ย์ สุจ ริต และปลู ก ฝั ง ทัศ นคติแ ละ
วัฒนธรรมทีด่ ใี ห้แก่คณะ ผูบ้ ริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟั งบรรยาย
8. สถานที่ดาเนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา

9. ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2. จํานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.1.4 มาตรการ “ส่งเสริ ม การปฏิ บตั ิ งานตามประมวล จริ ยธรรมขององค์การบริ หารส่วนตาบลท่า
จาปา
1. ชื่ อโครงการ :มาตรการ“ส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิ งานตามประมวลจริ ยธรรมขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลท่าจาปา”
2. หลักการและเหตุผล
ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วรนตําบลท่าจําปา ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าจําปา พ.ศ. 25๕๑ โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ การฝ่ า
ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถอื ว่าเป็ นการกระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนด
ขัน้ ตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มปี ระกาศคณะกรรมการพนักงาน เรื่อง
หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อนไขเกี่ย วกับ จริย ธรรมของพนั ก งานส่ วนท้อ งถิ่น ลู ก จ้างประจํ า และพนั ก งานจ้ าง
กําหนดให้พ นัก งานส่วนท้องถิ่น ลูก จ้างประจํา และพนั กงานจ้างขององค์ก ารบริหารส่วตําบลท่าจําปา มี
หน้าทีด่ ําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ สว่ นรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมันในค่
่ านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9
ประการ ได้ แ ก่ ยึด มัน่ ในคุ ณ ธรรมและจริยธรรม, มีจ ิต สํานึ ก ที่ด ี ซื่ อสัตย์ สุจ ริต และรับ ผิด ชอบ,ยึด ถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน และไม่มปี ระโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง
เป็ น ธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริก ารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอธั ยาศัย และไม่เลือก ปฏิบตั ,ิ ให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ น
ประมุข และยึดมัน่ ในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์ก ร นอกจากนี้ สํานัก งาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรีย่ ไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์ อ่นื ใด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ขา้ ราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ทม่ี ชิ อบ
โดยอาศัยตํ าแหน่ ง หน้ าที่แ ละไม่ก ระทําการอัน เป็ น การขัด กัน ระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วตําบลท่าจําปา ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็ นแนวทางในการถือปฏิบตั โิ ดยอนุ โลม
ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านและเป็ นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าจําปา ได้จดั ทํา มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าจํ าปา” ขึ้น เพื่อให้บุ คลากรทัง้ ฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายประจํ า ทุก ระดับนํ าไปใช้ในการปฏิบ ัติ
หน้าทีด่ ว้ ย

-17ความซื่อสัตย์ สุจ ริต มีคุ ณ ธรรม จริยธรรม ไม่ ก ระทําการอัน เป็ นการขัด กันแห่ง ผลประโยชน์ หรือการมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเป็ นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการทีส่ ร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน และเป็ นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็ นหลักการและแนวทางการปฏิบตั งิ านอย่างสมํ่า เสมอ ทัง้ ในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็ น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา เพื่อให้
การดําเนินงานเป็ นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่ อ ทํ าให้เกิด รู ป แบบองค์ ก รอั น เป็ นที่ย อมรับ เพิ่ ม ความน่ าเชื่ อ ถื อ เกิด ความมั น่ ใจแก่
ผูร้ บั บริการและประชาชน ทัวไป
่ ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจ
ในขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้ งั คับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคมตามลําดับ
3.5 เพื่อป้ องกัน การแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่อี าจเกิดขึ้น
รวมทัง้ เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทัวไป
่
5. พื้นที่ดาเนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
6. วิ ธีดาเนิ นการ
6.1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา เพื่อใช้เป็ นค่านิยมสําหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็ น แนวทางปฏิบตั คิ วบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทัวถึ
่ ง
และมีประสิทธิภาพ
6.2. เผยแพร่ ประชาสัม พัน ธ์เกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมขององค์ก ารบริหารส่วนตํ าบลท่าจํ าปา
เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไปแก่ ส าธารณชนให้ ม ี ส่ ว นร่ ว ม รับ รู้ แ ละร่ ว มติ ด ตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ขอ้ มูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วดั ความโปร่งใสของหน่ วยงานของรัฐเป็ นข้อมู ลข่าวสารทีต่ ้องจัดไว้ให้ป ระชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนิ นการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิ ดชอบ งานกฎหมายและงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10. ตัว ชี้ วดั /ผลลัพธ์ คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนัก งานปฏิบตั ิงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา

-181.2 ปรับฐานความคิ ดทุกช่วงวัยตัง้ แต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2.1กิ จกรรมพัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอนการนาเสนอและรูปแบบการป้ องกันการ
ทุจริ ตตามแนวคิ ดแยกระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวมในทุกระดับ
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมพัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอนการนาเสนอและรูปแบบ
การป้ องกันการทุจริ ตตามแนวคิ ดแยกระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวมใน
ทุกระดับ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
เนื่องจากปั จจุบนั เด็กและเยาวชนไทยได้รบั ผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ทีท่ ําให้เกิดปั ญหา
เช่น ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความสําคัญของ การศึกษา สนใจแต่วตั ถุนิยม ไม่รู้จกั การประมาณตน ซึ่ง
ก่ อให้เกิด ผลเสียต่อ อนาคตของชาติ ดัง นั ้น จึง ควรทํ าให้เด็ ก และเยาวชน รู้จ ัก แนวคิด แยกระหว่าง
ผลประโยชน์สว่ นตัวและผลประโยชน์สว่ นรวมในทุกระดับ ความพอเพียง ปลูกฝั งอบรม บ่มเพาะให้เด็ก
และเยาวชนมีค วามสมดุล ทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยนํ าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็ก และเยาวชนรู้จ ัก การใช้ช ีวติ ได้อย่างสมดุ ล ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รูจ้ กั อยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื รู้จกั เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่และแบ่งปั น
มีจ ิต สํานึ ก รัก ษ์ สิ่ง แวดล้อ ม และเห็น คุ ณ ค่ าของวัฒ นธรรมค่ านิ ยม ความเป็ นไทย ท่ามกลางการ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา พิจารณาเห็นความสําคัญ ของเด็กและเยาวชน
ซึ่งเป็ นอนาคตของชาติ จึงได้จดั โครงการ สร้างภูมคิ ุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าจําปา (กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอนการนํ าเสนอและรูปแบบการ
ป้ องกัน การทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวมในทุกระดับ )
ขึน้ เพื่อปลูกฝั ง แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวม แนวคิดปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กบั เด็กและเยาวชน เป็ นการสร้างภูมคิ ุม้ กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้
ชีวติ ได้ อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รูจ้ กั
อยู่ ร่ วมกับ ผู้อ่ ืน รู้จ ัก เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ แ ละแบ่ ง ปั น มีจ ิต สํานึ ก รัก ษ์ สงิ่ แวดล้ อม และเห็น คุ ณ ค่ าของ
วัฒนธรรม ค่านิยมความเป็ นไทย พระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขัน้ ตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มี
อํานาจและหน้าทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิน่ ของตนเอง
ดัง นี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสัง คมสงเคราะห์และการพัฒนาคุ ณ ภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้ ้อยโอกาส และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็ น คนที่สมบู รณ์ ทงั ้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่าง
มีความสุข

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาหลัก สูตร บทเรียน การเรียนการสอนการนํ าเสนอและรูป แบบการป้ องกัน
การทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวและผลประโยชน์สว่ นรวมในทุกระดับ
3.2 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝั งให้เด็กและเยาวชนนํ าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดําเนินชีวติ ประจําวัน ได้
3.3 เพื่ อ สร้างภู ม ิคุ้ม กัน ทางสัง คมให้ เด็ ก และเยาวชนสามารถใช้ ช ีว ิต ได้ อ ย่ างสมดุ ล
ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
3.4 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รูจ้ กั เอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่และ
แบ่งปั น และรูจ้ กั อยู่ ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

-194. เป้ าหมาย
เชิ งปริ มาณ เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา จํานวน ๘๐ คน
เชิ ง คุณ ภาพ เด็ก และเยาวชนเกิด ความตระหนั ก รู้ รู ป แบบการป้ อ งกัน การทุ จ ริตตาม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวมในทุกระดับ รู้จกั การใช้ชวี ติ แบบ
พอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ รูจ้ กั เอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่
แบ่งปั น และรูจ้ กั อยูร่ ่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
5. กิ จกรรมและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ
5.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดาเนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
7. งบประมาณดาเนิ นการ ไม่ใช้งบประมาณ
8. ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
9. ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 เด็กได้รบั การพัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอนการนํ าเสนอและรูปแบบการ
ป้ องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวและผลประโยชน์สว่ นรวมในทุกระดับ
10.2 เด็กและเยาวชนสามารถนํ าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน
ชีวติ ประจําวันได้
10.3 เด็ก และเยาวชนมีภูม ิคุ้ม กัน ทางสังคม สามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้
10.4 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จกั เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และแบ่งปั น และ
รูจ้ กั อยูร่ ่วมกับผูอ้ ่นื ได้ อย่างมีความสุข

-201.2 ปรับฐานความคิ ดทุกช่วงวัยตัง้ แต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2.2 โครงการโรงเรียนสีขาว “โตไปไม่โกง”
1. ชื่อโครงการ : โรงเรียนสีขาว “โตไปไม่โกง”
2. หลักการและเหตุผล
การทุจริตคอร์รปั ชันเป็ นปัญหาทีท่ าํ ลายสังคมอย่างรุนแรงและฝั งรากลึก เป็ นปั ญหาทีส่ ะท้อน
วิกฤตการณ์ดา้ นคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการทีจ่ ะแก้ไขปั ญหาได้อย่างยังยื
่ นนัน้ คนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรูส้ กึ ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รปั ชันและการโกงทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมทีถ่ ูกต้องนี้จะเป็ นรากฐานสําคัญเพื่อทําให้เด็กเติบโต
ขึน้ เป็ นพลเมืองทีม่ คี ุณภาพ และเป็ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทุจริตคอร์รปั ชันทีไ่ ด้ผลทีส่ ดุ และเพื่อความ
โปร่งใสในตําบลท่าจําปา จึงได้ดําเนินโครงการเด็กในทุกรูปแบบเพื่อปลูกฝั งจิตสํานึกในการรักความถูกต้อง
และมีความกล้าหาญทางจริยธรรมมา
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปาจึงมีโครงการทีจ่ ะเอาจริงเอาจังต่อการแก้ไขปั ญหาคอร์รปั ชัน และ
มีความโปร่งใสในตําบลท่าจํ าปา เพื่อจัด ทําโครงการเกี่ยวกับ การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และจัด ทํา
โครงการโรงเรียนสีขาว “โตไปไม่โกง” ขึน้ ในโรงเรียนทุกแห่งภายในตบลบท่าจํา เพื่อความโปร่งใสในระดับ
ตําบล จึงได้ดําเนิน การจัดทํา โครงการโรงเรียนสีขาว “โตไปไม่โกง” โดยมีหลัก การสําคัญ ในการปลูก ฝั ง
คุณธรรมจริยธรรมให้เด็ก โดยจัดทําหลักสูตรและอบรมนักเรียน เพื่อนํ าไปใช้ในการเรียนในระดับชัน้ อนุ บาล
1 จนถึง ชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 6 และดํ าเนิ น การอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ง เนื้ อหาหลัก สูตรให้ค รอบคลุ ม ระดับ ชัน้
อนุ บาล 1 ประถมศึกษาปี ท่ี 6

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้รูจ้ กั การอยูร่ ่วมกันอย่างสันติดว้ ยพืน้ ฐานของความถูกต้อง
และเป็ นธรรม
2.เพื่อสร้างจิตสํานึกคุณธรรมของนักเรียนให้ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอาเปรียบผูอ้ ่นื และรูจ้ กั แยก
ชัวดี
่ สามารแยกความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็ นภูมปิ ้ องกัน ต่อปั ญหาทุจริตคอร์รปั ชัน่
3. เพื่อพัฒนาให้ผเู้ รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สจุ ริต และการมีจติ สาธารณะ
ความเป็ นธรรมทางสังคม การกระทําอย่างรับผิชอบ และการเป็ นอยูอ่ ย่างพอเพียง
4. เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดและวิจารณญาณในการแก้ไขปั ญหาของผูเ้ รียนให้คดิ เป็ นและปฏิบตั อิ ย่าง
ถูกต้อง กล้าหาญและมีคุณธรรม
4.เป้ าหมาย
นักเรียน ชัน้ อนุบาล 1 – 6 ในเขตพืน้ ทีต่ ําบลท่าจําปา
5.พื้นที่ดาเนิ นงาน
โรงเรียนทุกแห่งในเขตพืน้ ทีต่ ําบลท่าจําปา

-216.วิ ธีดาเนิ นการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมตั ผิ บู้ ริหาร
2. ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ดําเนินงานตามโครงการ
4. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
7.ระยะเวลาดาเนิ นการ
จํานวน 4 ปี (ปี งบประมาณ 2561 -2564 )
8.งบประมาณที่ใช้ดาเนิ นการ
จํานวน 20,000 บาท
9.ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. เด็กนักเรียนในพืน้ ทีต่ ําบลท่าจําปามีการพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้รูจ้ กั การอยูร่ ่วมกันอย่าง
สันติดว้ ยพืน้ ฐานของความถูกต้องและเป็ นธรรม

2.เด็กนักเรียนในพืน้ ทีต่ ําบลท่าจําปามีการสร้างจิตสํานึกคุณธรรมของนักเรียนให้ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอาเปรียบ
ผูอ้ ่นื และรูจ้ กั แยก
ชัวดี
่ สามารแยกความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็ นภูมปิ ้ องกันต่อปั ญหาทุจริตคอร์รปั ชัน่
3. เด็กนักเรียนในพืน้ ทีต่ ําบลท่าจําปามีการพัฒนาให้ผเู้ รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต และการมีจติ สาธารณะ ความเป็ นธรรมทางสังคม การกระทําอย่างรับผิชอบ และการเป็ นอยู่
อย่างพอเพียง
4. เด็กนักเรียนในพืน้ ทีต่ ําบลท่าจําปามีการพัฒนาสมรรถนะในการคิดและวิจารณญาณในการแก้ไขปั ญหา
ของผูเ้ รียนให้คดิ เป็ นและปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง กล้าหาญและมีคุณธรรม

-22มิ ติที่ 2 การบริ หารราชการเพื่อป้ องกันการทุจริ ต
2.1แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ตของผู้บริ หาร
2.1.1กิ จกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริ ตของผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ กิ จกรรม “ประกาศเจตจานงต่ อต้ านการทุจริ ตของผู้บริ หาร
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ น”
2. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จดั ทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปั จจุบนั ทีใ่ ช้อยู่เป็ นฉบับที่ 3 เริม่ จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่
การเป็ น ประเทศทีม่ มี าตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็ นสังคมมิตใิ หม่ทป่ี ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รบั ความร่วมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่ วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทกั ษ์ รกั ษาผลประโยชน์ ของชาติแ ละประชาชนเพื่อให้ป ระเทศไทยมีศกั ดิ ์ศรีและเกียรติภู ม ิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติตา้ น
ทุจ ริต ” มีเป้ าหมาย หลัก เพื่อให้ประเทศไทยได้ร ับ การประเมิน ดัช นี ก ารรับ รู้ก ารทุจ ริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการทีร่ ะดับคะแนนจะสูงขึน้ ได้นัน้
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลทีส่ งู ขึน้ เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่ างจากที่เป็ น อยู่ในปั จ จุบ ัน ไม่ใ ช้ตําแหน่ ง หน้ าที่ในทางทุจ ริตประพฤติม ิช อบ โดยได้ กํ าหนด
ยุทธศาสตร์ก ารดํ าเนิน งานออกเป็ น 6 ยุทธศาสตร์ ดัง นี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสัง คมที่ไม่ ทนต่ อการ
ทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกัน้
การทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้ องกัน การทุจริตเชิง รุก ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรู ป
กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perception Index : CPI) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ นหน่ วยงานของรัฐ ภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ทีม่ ุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจจากส่วนกลางลงสูท่ อ้ งถิน่ และเป็ นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนใน
ท้องถิน่ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เกิดความยังยื
่ นรัฐจะต้องให้ความเป็ นอิสระแก่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิน่ โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิน่ เป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทัง้ มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะทําได้
เท่าทีจ่ ําเป็ นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็ นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ ของประชาชนใน
ท้องถิน่ ทัง้ นี้ ต้องยอมรับว่าปั ญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นเรื่องทีม่ คี ําครหา ทีไ่ ด้
สร้างความขมขืน่ ใจให้แก่ คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มาเป็ นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
จํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการทีค่ อยยัวยวนใจ
่
บันทอนความมี
่
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิน่ ส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะ
ว่ากัน ไปแล้ว เรื่อ งในทํานองเดียวกัน นี้ ก็สามารถเกิด ขึ้น กับ คนทํ างานในหน่ วยงานราชการอื่น ได้
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานใน
หน่ วยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็ นไปได้สงู ทีค่ นทํางานในท้องถิน่ อาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้อํานาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบมากกว่า แม้วา่ โอกาสหรือช่องทางทีค่ นทํางานในท้องถิน่ จะใช้อํานาจให้
ออกนอกลู่น อกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่ วยงาน ราชการอื่น และมูลค่ าของความ
เสียหายของรัฐ ทีค่ นทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ก่อให้เกิดขึน้ ก็อาจเป็ นแค่เศษผง ธุลขี อง
ความเสียหายทีเ่ กิดจากการทุจริตของคนนอก
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นทีผ่ ู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็ นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
ป้ องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็ง
ในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ หี รือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้ องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุม
พืน้ ที่ ทัวประเทศต่
่
อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ด้วยการจัดทําแผน ป้ องกันการทุจริตในองค์กรทีบ่ ริหาร
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารต่อสาธารณะชน
อย่างน้อย 1 ครัง้
4.2 แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนิ นการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
6. วิ ธีดาเนิ นการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
6.3 จัดตัง้ คณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)
8. งบประมาณดาเนิ นการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิ ดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10. ตังชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิ ต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ มีก ารประกาศเจตจํ านงการต่อ ต้านการทุ จ ริต ของผู้บ ริหารต่ อสาธารณะชน อย่างน้ อย 1 ครัง้ - มี
แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความโปร่งใส สามารถ
ป้ องกัน การทุจริตของบุ คลากร องค์ก รปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ – ลดข้อร้องเรียนการดําเนิน งานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

-242.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฎิ บตั ิ ราชการ
2.2.1 โครงการบริ หารงานตามหลักธรรมมาภิ บาล
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิ บาล
2.หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจกรบ้านเมืองทีด่ ี เป็ นหลักสําคัญในการบริหารและการ
ปฏิบตั งิ านจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ เป็ นการสริมสร้างจิตสํานึกใน
การทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ าน ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนํ าไปสูก่ ารพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง อีทงั ้
สามารถแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อกี ด้วย จากสภาพปั ญหาการทุจริตการคอรัปชันที
่ ่
เป็ นปั ญหาเรือ้ รังทีม่ สี ่วนบันทอนความเจริ
่
ญของประเทศไทยมานานจึงจําเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชันอย่
่ างจริงจัง และเป็ นกลไกลในการสร้างมาตรฐานด้านความ
โปร่งใสสําหรับหน่วยงาน จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้ าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธกี ารดําเนินงาน
ทีห่ น่ วยงานขององค์กรสามารคปฏิบตั ิ เพื่อสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ได้ต่อไป
ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา จึงจัดทํา
โครงการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลขึน้
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรขององค์กรมีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรมและจริยธรรม
2.เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ
3.เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวติ
4.เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรสามารถนํ าองค์ความรูต้ ่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กบั
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เป้ าหมาย
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
5.พื้นที่ดาเนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
6.วิ ธีดาเนิ นการ
1.จัดทําโครงการเพื่อของอนุ มตั จิ ากผูบ้ ริหารท้องถิน่
2. มอบงานให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพื่อวางแผนและเตรียมโครงการ
3.ประสานงงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4.จัดทํากําหนดการและหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้อง
5.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ ทราบ
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4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 )
8.งบประมาณที่ใช้ดาเนิ นงาน
จํานวน 10,000 บาท
9.ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1.ผูบ้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรขององค์กรมีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม จริยธรรม
10.2.ผูบ้ ริหารท้องถิน่ บุคคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบ
10.3.ผูบ้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรขององค์กรมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดํารงชีวติ ได้
10.4.ผูบ้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรขององค์กร ความรูต้ ่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กบั องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฎิ บตั ิ ราชการ
2.2.2 กิ จกรรมจัดทาระบบควบคุมภายใน
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมจัดทาระบบควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน ว่าด้วยการกํ าหนดมาตรฐานการควบคุ ม
ภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให้ หน่ วยรับ ตรวจติด ตามประเมิน ผลการควบคุม ภายในที่ได้กํ าหนดไว้
รายงานต่อผูก้ ํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ ภายในเก้าสิบวันนับ
จากวันสิน้ ปี งบประมาณ ดังนัน้ เพื่อให้การปฏิบตั ถิ ูกต้องและเป็ นไปตามทีร่ ะเบียบฯ กําหนด องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าจําปา จึงได้มกี ารจัดทําและรายงานการ ควบคุมภายในตามทีค่ ณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกําหนด เป็ นประจําทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมาท่าจําปา
ทราบตามแบบทีร่ ะเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผูก้ ํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกําหนด

4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
5. พื้นที่ดาเนิ นการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
6. วิ ธีดาเนิ นการ
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่ วยงานย่อย
3. ผูบ้ ริหารมีหนังสือแจ้งให้ทกุ ส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลการควบคุ ม ภายใน ระดับ หน่ วยงานย่ อย ดํ าเนิ น การ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนํ าเสนอผูบ้ ริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผกู้ ํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน
-267. ระยะเวลาการดาเนิ นการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนิ นการ ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ
9. ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ สํานักปลัดองการบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1. บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั งิ านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10.2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้ องกันและลดความเสีย่ งต่อการปฏิบตั งิ าน
10.3. เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฎิ บตั ิ ราชการ
2.2.3. กิ จกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิ น การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของอบต. และ
การรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิ นการคลัง”
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิ น การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ของอบต. และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิ นการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปั จ จุบนั ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่าง
มากในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิน่ ในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิน่ ต้อง
สามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รบั ทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนิ น
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารในการปฏิบตั ิงานให้ป ระชาชนได้รบั รู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบตั งิ านของภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การทุจริตประพฤติมชิ อบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติด ตามและตรวจสอบการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ ให้ม ีค วามเข้ม แข็ง เพื่อให้ม ีระบบ และกลไก ในการป้ องกัน และ
ตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต ประชาชนภายในตําบลท่าจําปา

5. พื้นที่ดาเนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
6. วิ ธีดาเนิ นการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับงบประมาณ รายการบัญชีรบั จ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อ
จัด จ้าง จัด หาพัสดุ ต่างๆ รวมถึงการประชาสัม พัน ธ์เกี่ยวกับ การชํ าระภาษี ท้องถิ่น และการรับ เรื่อง
ร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา และปิ ด
ประกาศข้อมูลดังกล่าวทีบ่ อร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนิ นการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รบั รู้ขอ้ มู ลข่าวสารทีส่ ําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานองค์การบริหารส่วส่วนตําบลท่าจําปา ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ มี
ความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน

-272.3.การสร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานกับภาคประชาชน
2.3.1มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยพระราชบัญ ญั ติข้อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลทีส่ าํ คัญๆ ของหน่ วยงาน เช่น โครงสร้าง
และการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
จึงได้จดั ทํามาตรการ “เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่สําคัญ และหลากหลาย” ขึน้ เพื่อให้ประชาชน สามารถ
ตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการตามอํานาจหน้าทีแ่ ละเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าจําปา ได้ง่ายและสะดวกมากขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีส่ าํ คัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีห่ ลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิง่ ขึน้
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต มีขอ้ มูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก
มากกว่า 10 ประเภทขึน้ ไป
5. พื้นที่ดาเนิ นการ พืน้ ทีท่ งั ้ ในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
6. วิ ธีดาเนิ นการ จัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทัง้ ในและนอกพืน้ ที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิน่
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี

- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบ้ ริหารท้องถิน่
- รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจําปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ริ าชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนิ นการ ไม่ใช้งบประมานดําเนินงาน
9. ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ สํานัก ปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กอง
สวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่

-28มิ ติ 3 การส่งเสริ มบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1.บูรณาการระหว่างหน่ วยงานในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ตประพฤติ มิชอบ
3.๑.๑ โครงการรับฟังความคิ ดเห็นเวทีประชาคม
1.ชื่อโครงการ : รับฟังความคิ ดเห็นเวทีประชาคม
2.หลักการและเหตุผล
ตามคําสังคณะรั
่
ก ษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบ ได้กําหนดให้ทกุ ส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบในส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่ว นร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้ าระวัง เพื่อ
สกัด กัน้ มิใ ห้เกิด การทุจ ริตประพฤติม ิช อบได้ ประกอบกับ นโยบายของ พลเอกประยุท ธ์ จัน ทรโอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เมื่อวัน ที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
กําหนดให้มกี ารบริหารราชการแผนดินทีม่ ธี รรมาภิบาลและการป้ องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติม ิ
ชอบในภาครัฐ เป็ นนโยบายสําคัญของรัฐบาล

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา จะดําเนินการโครงการรับฟั งความคิดเห็น คณะกรรมการชุมชน
และประชาคมตําบลท่าจําปา โดย จัดเป็ นประจําทุกปี หมุนเวียนไปตามหมู่บา้ นทัง้ 16 หมู่บา้ น เพื่อแจ้งแนว
ทางการพัฒนา เพื่อรับทราบปั ญ หาและความต้องการของประชาชนในทุกระดับ และสามารถนํ าไปสู่ก าร
แก้ไขปั ญ หาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ โดยประชนชนมีส่วนร่วมได้อย่าง
แท้จริง และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่ว นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพิม่ มากขึน้ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบตั งิ านของอบต. ผูบ้ ริหาร ฝ่ าย
การเมือง สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้ าที่ เป็ น เวทีแห่งการจุดประกายความคิด การปฏิบ ัติ และการ
ประเมินผลกิจการท้องถิน่ ร่วมกันโดยระบบโปร่งใส
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบ
2. เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้
3. เพื่อให้ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด้ร่วมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของ
ฝ่ ายบริหาร ทีแ่ ถลงไว้ต่อสภาฯ
4. เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา เพื่อรับทราบปั ญหาและความต้องการของประชาชนในทุกระดับ ใน
การ ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบ

-294.เป้ าหมาย
ประชาชนในตําบลท่าจําปา 16 หมู่บา้ น
5.พื้นที่ดาเนิ นงาน
1. บ้านท่าจําปา
2. บ้านท่าจําปา
3. บ้านคําพอก
4. บ้านคําพอก
5. บ้านท่าดอกแก้ว
6. บ้านท่าดอกแก้ว
7. บ้านคําเตย

หมู่ ๑
หมู่ ๒
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่

๓
๔
๕
๖
๗

ศาลาประชาคม หมู่ 2
ศาลาประชาคม หมู่ 2
ศาลาประชาคม หมู่ 3
ศาลาประชาคม หมู่ 3
วัดท่าดอกแก้วเหนือ
วัดท่าดอกแก้วเหนือ
วัดแจ้งสว่าง

8. บ้านดอนแดง
หมู่ ๘
วัดสว่างอารมณ์ชมชื่น
9. บ้านห้วยพระ
หมู่ ๙
วัดศรีบุญเรือง
10. บ้านดอนติว้
หมู่ ๑๐
วัดสว่างอารมณ์
11. บ้านท่าแต้
หมู่ ๑๑
วัดศรีสว่าง
12. บ้านนาดอกไม้
หมู่ ๑๒
วัดศรีเจริญธรรม
13 บ้านปุ่งแก
หมู่ ๑๓
วัดทุง่ สว่าง
14. บ้านห้วยพระ
หมู่ ๑๔
วัดศรีบุญเรือง
15. บ้านดอนแดงน้อย หมู่ ๑๕
วัดบ้านดอนแดงน้อย
16.บ้านคําเตย
หมู่ท่ี 16 วัดแจ้งสว่าง
6.วิ ธีดาเนิ นการ
๑
2.
3.
4.
5.
6.

จัดทําโครงการเพื่อขอพิจารณาอนุ มตั ผิ บู้ ริหารท้องถิน่
ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชาสัมพันธ์
จัดทําแผนดําเนินงาน
ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ

7.ระยะเวลาดาเนิ นงาน
จํานวน 4 ปี (ปี งบประมาณ 2561 – 2564 )
8.งบประมาณที่ใช้ดาเนิ นการ
จํานวน 30,000 บาท

-309.ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบ
2. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้

3 . เพื่อให้ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด้ร่วมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของ
ฝ่ ายบริหาร ทีแ่ ถลงไว้ต่อสภาฯ
4. มีแนวทางการพัฒนา เพื่อรับทราบปั ญหาและความต้องการของประชาชนในทุกระดับในการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบ

-313.1.บูรณาการระหว่างหน่ วยงานในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ตประพฤติ มิชอบ
3.1.2 กิ จกรรมการดาเนิ นงานศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าจาปา

1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการดาเนิ นงานศูนย์รบั เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริ หารส่วนตาบลท่ า
จาปา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา เป็ นหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ น้นการให้บริการประชาชน และ
มีเป้ าหมายให้ม ีก ารบริก ารประชาชนในด้ า น ต่ า งๆ ที่อ ยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ด้ ว ยความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผูร้ บั บริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็ นศูนย์กลางที่
จะได้ รบั การบริก ารอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็ น สําคัญ ดัง นั น้ เพื่อให้ก าร
ดํ าเนิ น งานด้านบริก ารเป็ นไปอย่างต่ อเนื่ องและเป็ น การอํ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา จึงมีการจัดตัง้ ศูนย์รบั เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อ
ไว้สาํ หรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับ ทราบปั ญ หาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปั ญ หาได้
อย่างถูกต้องหรือนํามาเป็ น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปั ญหาต่อไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนทีม่ าติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าจําปา
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
กับประชาชนในพืน้ ที่
4. เป้ าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อนรําคาญ
หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียที่ เกีย่ วข้อง โดยการปฏิบตั ริ าชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด สร้างความเชื่อมันไว้
่ วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รบั บริการ และผูม้ สี ่วน ได้ส่วนเสียทีม่ คี วามหลากหลายและมี
ความแตกต่ างกัน ได้อย่างเหมาะสมและมีก ารจัด เตรีย มระบบการแก้ ไ ขหรือบรรเทาปั ญ หา และ
ผลกระทบใดๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ตามมาได้
5. วิ ธีดาเนิ นการ
5.1 จัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นํ าเรื่องเสนอคณะผูบ้ ริหารพิจารณาสังการเจ้
่
าหน้าทีผ่ เู้ กี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปั ญหาตาม
ความจําเป็ นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบตั งิ านให้ผรู้ อ้ งทราบ
6. ระยะเวลาดาเนิ นการ ให้บ ริการในวัน เวลาราชการวันจัน ทร์ – วัน ศุ กร์ ตัง้ แต่ เวลา 08.30 น. –
16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้
6.1 ทีท่ าํ การองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-050488
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์
7. งบประมาณดาเนิ นการ ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา

-329. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
9.1 มีส ถิติจํ า นวนเรื่อ งร้ อ งทุ ก ข์/ ร้ อ งเรีย น ประจํ าสัป ดาห์ / ประจํ าเดือ น ทํ า ให้ เห็ น ว่ า
ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องทีป่ ระชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบภายใน 15 วัน
3.2 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการตามอานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นได้ทุก
ขัน้ ตอน
3.2.1 มาตรการ “จัดให้มี ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารองค์การบริ หารส่วนตาบลท่า
จาปา
1. ชื่ อ โครงการ : มาตรการ “จัดให้ มี ช่อ งทางที่ ป ระชาชนเข้ าถึ ง ข้ อ มู ล ข่ าวสารขององค์ก าร
บริ หารส่วนตาบลท่าจาปา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้ว ยพระราชบัญ ญั ติข้อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลทีส่ าํ คัญๆ ของหน่ วยงาน เช่น โครงสร้าง
และการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญ ของการเผยแพร่ขอ้ มูลทีส่ าํ คัญๆ ของหน่ วยงานผ่านทาง ช่องทางที่
หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ หน่ วยประชาสัมพันธ์
ณ ที่ทําการ ของหน่ วยงาน เว็บ ไซต์ของหน่ วยงานหรือสื่อสัง คม (Social Media) หมายเลขโทรศัพ ท์
เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูล ทางสื่อ สิง่ พิม พ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิก ส์อ่ นื ๆ ทัง้ นี้ เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการตามอํานาจ หน้ าทีแ่ ละเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา ได้ง่ายและสะดวกมากขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มชี ่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของหน่ วยงานทีห่ ลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิง่ ขึน้
3.3 เพื่อให้มชี ่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนทีเ่ ข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมู ล ข่าวสารของหน่ วยงาน จํานวนไม่ น้ อยกว่า 7
ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนิ นการ พืน้ ทีท่ งั ้ ในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
6. วิ ธี ดาเนิ นการ จัด ให้ม ีแ ละเผยแพร่ ข้อมู ล ข่าวสารในช่ องทางที่เป็ น การอํ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์ก ารบริหารส่วนตําบลท่าจําปา ร้านค้าชุ มชนตามชุม ชน/
หมู่บา้ น
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่ วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
- ศูน ย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้ าที่ให้บริก ารประจําและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี
- ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผ่านสือ่ มวลชน/การ
จัดแถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุทอ้ งถิน่

-33- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ทีม่ ขี อ้ มูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
- รายการทาง Youtube ออนไลน์
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนิ นการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้ร บั ผิ ด ชอบโครงการ สํานั ก ปลัด กองคลัง กองช่ า ง กองการศึก ษาศาสนาวัฒ นธรรม กอง
สวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์ จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของหน่ วยงาน
๓.2.2 กิ จกรรม “อบรมให้ ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็ นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลทีห่ น่ วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบตั เิ พื่อให้
เกิดการบริหารจัดการทีด่ ี และส่งเสริมองค์กรให้มศี กั ยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใส
การทํางานทีจ่ ําเป็ นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่ วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางทีจ่ ะช่วยให้
เกิดความโปร่งใสในการทํางานคือการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัตเิ กี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคล
ย่อมมีสทิ ธิได้รบั ทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ ” และตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้
ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การ
ให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็ น
สิง่ จําเป็ น เพื่อทีป่ ระชาชนจะสามารถแสดงความคิด เห็น และใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถู กต้องมาก
ยิง่ ขึน้ การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วจากการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ ําเป็ นอย่างยิง่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา ดังนัน้ เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา มี
ความโปร่งใสในการทํางานมากยิง่ ขึน้ จึงได้จดั กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นํ าความโปร่งใสสู่
องค์ก ร เพื่อให้บุ ค ลากรของเทศบาลและตัวแทนชุ ม ชนได้รบั รู้สทิ ธิใ นการเข้าถึง ข้อมู ล ข่าวสารของ

ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณ ธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถ
ขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชดิ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
กับภาคประชาชนให้มคี วามเข้มแข็งยิง่ ขึน้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมตระหนัก ถึงความสําคัญ ของการมีคุณ ธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการทํางานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม จํานวน 90 คน (ตัวแทนสํานั ก/กอง จํ านวน 10 คน, ตัวแทน
ชุมชน จํานวน 80 คน) ผลการเรียนรูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 80 ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
6. วิ ธีดาเนิ นการ
ขัน้ ตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม
ขัน้ ตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขัน้ ตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม
ขัน้ ตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขัน้ ตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
-347. ระยะเวลาดาเนิ นการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนิ นการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์ จํานวนผูเ้ ข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลีย่ ร้อยละความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
3.2.3 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยพระราชบัญ ญั ติข้อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลทีส่ าํ คัญๆ ของหน่ วยงาน เช่น โครงสร้าง
และการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
จึงได้จดั ทํามาตรการ “เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่สําคัญ และหลากหลาย” ขึน้ เพื่อให้ประชาชน สามารถ
ตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการตามอํานาจหน้าทีแ่ ละเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าจําปา ได้ง่ายและสะดวกมากขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีส่ าํ คัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีห่ ลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิง่ ขึน้
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต มีขอ้ มูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก
มากกว่า 10 ประเภทขึน้ ไป

5. พื้นที่ดาเนิ นการ พืน้ ทีท่ งั ้ ในและนอกเขตเทศบาลตําบลหนองสรวง
6. วิ ธีดาเนิ นการ จัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทัง้ ในและนอกพืน้ ที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิน่
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบ้ ริหารท้องถิน่
- รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจําปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ริ าชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนิ นการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้ร บั ผิ ดชอบโครงการ สํานัก ปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่

-353.2.4.กิ จกรรม “การเผยแพร่ ข้ อ มู ลข่ าวสารด้ านการเงิ น การคลัง พัสดุ และทรัพ ย์สิน ของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าจาปา และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิ นการคลัง”
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิ น การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลท่าจาปา และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิ นการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปั จ จุบนั ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่าง
มากในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิน่ ในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิน่ ต้อง
สามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รบั ทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนิ น
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารในการปฏิบตั ิงานให้ป ระชาชนได้รบั รู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบตั งิ านของภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การทุจริตประพฤติมชิ อบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติด ตามและตรวจสอบการ

ทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ ให้ม ีค วามเข้ม แข็ง เพื่อให้ม ีระบบ และกลไก ในการป้ องกัน และ
ตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
5. พื้นที่ดาเนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
6. วิ ธีดาเนิ นการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับงบประมาณ รายการบัญชีรบั จ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อ
จัด จ้าง จัด หาพัสดุ ต่างๆ รวมถึงการประชาสัม พัน ธ์เกี่ยวกับ การชํ าระภาษี ท้องถิ่น และการรับ เรื่อง
ร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา และปิ ด
ประกาศข้อมูลดังกล่าวทีบ่ อร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนิ นการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รบั รู้ขอ้ มู ลข่าวสารทีส่ ําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ มี
ความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน

-36มิ ติ 4 การส่งเสริ มและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น
4. การส่งเสริ มและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น
4.1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้ าที่รฐั ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ต
และประพฤติ มิชอบ
4.1.1.กิ จกรรมการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการ ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สิน ขององค์การบริ หารส่วนตาบลท่าจาปา

1. ชื่ อโครงการ : กิ จกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และ
การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สิน ขององค์การบริ หารส่วนตาบลท่าจาปา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิก จ่ ายเงิน ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ น ขัน้ ตอนหนึ่ ง ของวงจรการบริห าร
การเงินการคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสังการที
่
เ่ กี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนํ าฝากเป็ น
รายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป็ นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ สําหรับ
การใช้ป ระโยชน์ในทรัพ ย์สนิ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่ นเดียวกัน ต้องมีก ารดําเนิ นงาน ให้
เป็ น ไปตามระเบียบกฎหมายทัง้ การเก็บ ค่ าธรรมเนี ยม ค่ าบริก าร จะต้องเป็ น ไปด้ วยความโปร่ งใส
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการ ตรวจสอบ จึงจําเป็ นต้องมีกระบวนการขัน้ ตอนทีถ่ ูกต้อง มีความสุจริต ส่งผล
ให้การดําเนินงานเกิด ประสิทธิภาพ กองคลัง องค์ก ารบริหารส่วนตําบลท่าจําปา จึงได้รเิ ริ่มกิจกรรม
เพื่อให้ การรับ จ่ายเงิน และการใช้ประโยชน์ ทรัพ ย์สนิ เกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา เกิดความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้
4. พื้นที่ดาเนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
5. วิ ธีการดาเนิ นการ
- มีการแต่งตัง้ กรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตัง้ กรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วม
เป็ นกรรมการ
- เปิ ดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกีย่ วกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา ให้ป ระชาชนทราบทาง
ช่ อ งทางต่ างๆ เช่ น ทางเว็บ ไซต์ ศู น ย์ข้อ มู ล ข่ าวสาร และเสีย งตามสาย หอกระจายข่า ว เมื่อ สิ้น
ปี งบประมาณ
6. ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
7. งบประมาณดาเนิ นการ ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
9. ตัวชี้วดั มีการดําเนินงานตามวิธกี ารดําเนินงานครบทุกขัน้ ตอน
10. ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รบั ทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าจําปา ทําให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
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4.1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้ าที่รฐั ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ต
และประพฤติ มิชอบ
1.ชื่อโครงการ : จัดเจ้าหน้ าที่ของรัฐต้องเข้ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรด้านการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ตเพื่อเพิ่ มพูนความรู้
2. หลักการและเหตุผล
ตามคําสังคณะรั
่
ก ษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญ หาการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบ ได้กําหนดให้ทกุ ส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบในส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้ าระวัง เพื่อ
สกัด กัน้ มิใ ห้เกิด การทุจ ริตประพฤติม ิช อบได้ ประกอบกับ นโยบายของ พลเอกประยุท ธ์ จัน ทรโอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เมื่อวัน ที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
กําหนดให้มกี ารบริหารราชการแผนดินทีม่ ธี รรมาภิบาลและการป้ องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติม ิ
ชอบในภาครัฐ เป็ นนโยบายสําคัญของรัฐบาล
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญ หาการทุจริต ประพฤติม ิชอบ เป็ นไปอย่างมีป ระสิทธิภ าพ องค์ก ารบริหารส่วนตํ าบลท่าจํ าปา จึงได้
จัดทําโครงการ จัดเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องเข้ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรด้านการป้ องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อเพิม่ พูนความรู้ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา และเพื่อให้ทุกหน่ วยงานในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าจําปา ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการดําเนิ นการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์ก าร
บริหารส่วนตําบลท่าจําปา ทัง้ นี้ได้มุ่งเน้นให้การดําเนินการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริห ารส่ ว นตํ าบลท่าจํ า ปา เป็ นไปอย่างต่ อ เนื่ อ ง สร้า งระบบราชการที่ม ีค วามโปร่ ง ใส จัด ระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ ์ตามมาตรฐานคุณ ธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิ ดเผยข้อมู ลข่าวสาร
ปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุ นภาคประชาชนให้มสี ่วนร่วม
ในการรณรงค์ และปลูกจิตสํานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมชิ อบของ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึ่งเป็ นเรื่องทีส่ อดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 254๖
3.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรขององค์กรมีความรูค้ วามเข้าใจใน ด้านการป้ องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต
2.เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรขององค์กรมีความรูค้ วามเข้าใจและให้ความสําคัญ ด้านการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติโดยมิชอบ
3. เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรขององค์กรมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
และสามารถนําไปประยุกต์ ใช้ในการดําเนินงานและการดําเนินชีวติ ได้
4.เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรขององค์กร สามารถนํ าองค์ความรูต้ ่างๆ ไประยุกต์ในการทํางานได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ
4.เป้ าหมาย

ผูบ้ ริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
5.พื้นที่ดาเนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา

-386.วิ ธีดาเนิ นการ
1.จัดทําโครงการเพื่อขออนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารท้องถิน่
2. ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ประชาสัมพันธ์
4. จัดทําแผนดําเนินงาน
5. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน
6. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
7.ระยะดาเนิ นการ
จํานวน 4 ปี (ปี งบประมาณ 2561- 2564 )
8.งบประมาณที่ใช้ดาเนิ นการ
จํานวน 30,000 บาท
9.ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ผูบ้ ริหารท้องถิน่ และบุคลากรขององค์กรมีความรูค้ วามเข้าใจในด้านการป้ องกัน และปราบปราม
การทุจริต
2. ผูบ้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรขององค์กรมีความรูค้ วามเข้าใจและให้ความสําคัญ ด้านการป้ องกัน
และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติโดยมิชอบ
3. ผูบ้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรขององค์กรมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
และสามารถนําไปประยุกต์ ใช้ในการดําเนินงานและการดําเนินชีวติ ได้
4. ผูบ้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรขององค์กร สามารถนํ าองค์ความรูต้ ่างๆ ไประยุกต์ในการทํางานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.3. มาตรการการ ส่งเสริ มและพัฒนาเครือข่าย ด้านการป้ องกันการทุจริ ต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริ มและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้ องกันการทุจริ ต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

พระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 13) พ.ศ. 2552 กํ าหนดให้
เทศบาลมีภารกิจหน้าทีท่ ่ี ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน โดยใช้วธิ บี ริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี และให้คํานึงถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ การจัดทํางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการ เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ทัง้ นี้ ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนัน้ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ซึ่งมุ่งเน้น ในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการ ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ปั ญหาเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน
สามารถเกิดขึน้ ได้ในทุกวงการ ไม่วา่ จะเป็ นวงการระดับท้องถิน่ จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าจําปา มีภารกิจหน้าทีใ่ นการบริหารราชการท้องถิน่ ให้มคี วามก้าวหน้ าเจริญรุ่งเรือง โดยการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทัวไปในการร่
่
วมกันพัฒนาท้องถิน่ ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละมีเศรษฐกิจ ทีด่ ใี นท้องถิน่ ดังนัน้ การทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะ
พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นนั ้ จําเป็ นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิน่
ในการนี้ การมีเครือข่ายทีด่ ที ค่ี อยสนับสนุ นและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิน่ จึงเป็ นสิง่ จําเป็ น โดยเฉพาะ
เครือข่ายด้านการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ภาครัฐ

-39ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการเป็ นเครือข่ายร่วมกับ องค์การบริหาร
ส่วนตํ าบลท่าจํ าปา ในการร่ วมคิด ร่ วมพิจ ารณา ร่ ว มตัด สิน ใจ ร่ วมทํ า ร่ วมรับ ผิด ชอบ และร่ ว ม
ตรวจสอบเพื่อ
ป้ องกัน การทุจริตคอร์รปั ชันในท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา พิจารณาแล้วเห็น ว่า การมี
เครือข่ายดังกล่าวเป็ นสิง่ จําเป็ น จึงได้จดั ทํามาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการป้ องกันการ
ทุจริตขึน้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นการดําเนินงานของเครือข่ายด้านการป้ องกันการทุจริตให้ม ี ความ
เข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิน่
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ก ับทุก ภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนั กเกี่ยวกับปั ญ หา
การทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้ องกันการทุจริตในพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าจําปา
4. เป้ าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบล
หนองสรวง เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็ น เครือข่ายด้านการป้ องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าจําปา
5. สถานที่ดาเนิ นการ ในเขตพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
6. วิ ธีดาเนิ นงาน

1. แต่ ง ตัง้ ตัว แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐ วิส าหกิจ และภาคประชาชน ร่ ว มเป็ น
เครือข่ายด้านการป้ องกันการ ทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
2. จัดทําฐานข้อมูล บุค คล องค์ก ร ส่วนราชการ และองค์ก รปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่ง
บริเวณใกล้เคียง โดยการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็ นเครือข่าย
3. เปิ ดโอกาสให้เครือข่ายทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ มีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าจําปาในการร่วมคิด ร่วม พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วม
ตรวจสอบเพื่อป้ องกันการทุจริต
4. ส่ง เสริม สนั บ สนุ น และอํ านวยความสะดวกให้ก ับ เครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้ องกันการทุจริต
5. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา กับบุคคล
องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ข้าร่วมเป็ นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนิ นการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1. ทําให้เกิดแกนนําแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิน่
10.2. ทําให้ทกุ ภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกีย่ วกับปั ญหาการทุจริต
10.3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้ องกัน การทุจริตในพื้นที่เทศบาลตํ าบลหนอง
สรวง

