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

ของ
องค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา
อําเภอบ%อเกลือ จังหวัดน%าน

ประกาศองค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา
เรื่อง ประกาศใช3แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา 4 ป
(พ.ศ. 2561 – 2564)
********************************
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป$องกันและแก'ไขป*ญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได'กําหนดให'ทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป$องกั น และแก' ไขป* ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิช อบในสวนราชการและหนวยงานของรั ฐ โดยมุ งเน' น การสร' า ง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝ$าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให'เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได' ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ9 จันทร9โอชา นายกรัฐมนตรี ได'แถลง
นโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได'กําหนดให'มีการบริหารราชการ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป$องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป>นนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล เพื่อให'การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการป$องกันและแก'ไข
ป*ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป>นไปอยางมีประสิทธิภาพ
สํา นั กงานคณะกรรมการป$ องหั น และปราบปรามการทุ จริ ต แหงชาติ ได' รวมลงนามในบั น ทึ ก
ข'อตกลงความรวมมื อ เรื่ อง การเป>น องค9กรปกครองสวนท'องถิ่ นต'นแบบ ด'า นการป$ องกัน การทุจ ริต ด' านการ
ป$องกันการทุจริต รุนที่ 1 ป@ 2556 ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 (ปฏิบัติหน'าที่เป>นองค9กรปกครอง
สวนท'องถิ่นต'นแบบด'านการป$องกันการทุจริต ระยะที่ 1 ป@งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 และระยะที่ 2
ป@งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562) โดยมีวัตถุ ประสงค9เพื่ อให'การสนั บสนุนด'านวิช าการในการป$องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และสงเสริมให'มีการขยายผลและขยายเครือขายการป$องกันการทุจริตไปยังองค9กรปกครอง
สวนท'องถิ่นแหงอื่น ๆ
คณะรัฐมนตรีได'มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร9ชาติวาด'วยการป$องกัน
และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และให'ห นวยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร9ชาติไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไว'ในแผนปฏิบัติการ 4 ป@ และแผนปฏิบัติราชการประจําป@
ซึ่งยุทธศาสตร9ชาติฯ กําหนดยุทธศาสตร9ที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอต'านการทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร9ชาติฯ ให'เกิดเป>นรูปธรรม องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า จึง
แสดงเจตจํานงในการตอต'านการทุจริตด'วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป$องกันการทุจริตขององค9กรปกครองสวน
ท'องถิ่น 4 ป@ (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อใช'เป>นกรอบแนวทางในการดําเนินการป$องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าตอไป องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าจึงประกาศใช'แผนปฏิบัติการป$องกันการ
ทุจริตขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า 4 ป@ (พ.ศ. 2561 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท'าย
ประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให'ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
( นายดุลยฤทธิ์ ลํานัย )
นายกองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า

คํานํา
จากสถานการณ9การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนที่ได'รับจาก
การแปลงยุทธศาสตร9ชาติวาด'วยการป$องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมาสูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิด
ในการปรับปรุงยุทธศาสตร9ชาติวาด'วยการป$องกันและปราบปรามการทุจริตให'สอดคล'องกับสภาพป*ญหาและ
สถานการณ9การดําเนินงานด'านการป$องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในป*จจุบัน โดยจะต'องตอบ
โจทย9ต อป*ญหาหรือสถานการณ9การทุ จริตที่ป ระชาชนและหนวยงานตาง ๆ ต'องเผชิญอยูจริง และเพื่ อให'เกิ ด
การบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอต'านการทุจริตทุกรูปแบบอยางเข'มแข็ง เพื่อให'ประเทศไทย
เป>นประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใต'วิสัยทัศน9 : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต'าน
ทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ป@ข'างหน'า จะมุงสูการเป>นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป>นสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได'รับความ
รวมมือจากฝdา ยการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ9 รักษาผลประโยชน9ของชาติ และ
ประชาชน เพื่อให'ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด'านความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร9ชาติฯ ให'เกิดเป>นรูปธรรม องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า จึง
แสดงเจตจํานงในการตอต'านการทุจริต ด'วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป$องกันการทุจริตขององค9กรปกครองสวน
ท'องถิ่น 4 ป@ (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อใช'เป>นกรอบแนวทางในการดําเนินการป$องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าตอไป
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน

สารบัญ
เรื่อง
ส%วนที่ 1 บทนํา
การวิเคราะห9ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค9กรหลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค9การจัดทําแผน
เป$าหมาย
ประโยชน9ของการจัดทําแผน
ส%วนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
มิติที่ 1 การสร'างสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป$องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร'างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การบริหารราชการขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่น
ส%วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หน'า
2
4
4
5
๖
๗
๘

ส%วนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะห"ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค"กร
ลักษณะการทุจริตในส%วนขององค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา จําแนกเป=น 5 ประเภท ดังนี้
1. สภาพหรือลักษณะป?ญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด3านงบประมาณ การทําบัญชี การ
จัดซื้อจัดจ'างและการเงินการคลัง พบวามีสาเหตุมาจากการที่ องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า ละเลยไมปฏิบัติ
หรือไมทําตามระเบียบฯ และอ'างวาไมทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการให'จัดทํา
2. สภาพหรือลักษณะป?ญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะสมาชิกสภาท'องถิ่น
และพนักงานสวนตําบล บางสวนมีญาติหรือพวกพ'องมาเป>นผู'รับเหมาการจัดซื้อจัดจ'างที่มีการเอื้อประโยชน9ให'พวก
พ'องหรือกลุมญาติของตัวเอง
3. สภาพหรือลักษณะป?ญหาของการทุจริตที่เกิดจากช%องว%างของระเบียบและกฎหมาย ใน
สวนชองวางของกฎหมายและระเบียบตางๆ มุงวิเคราะห9ระบบตรวจสอบและระบบโครงสร'างของ องค9การบริหาร
สวนตําบลภูฟ$า กฎหมายเปiดชองวางให'มีการทุจริตได' โดยมีการให'สังเกตโครงสร'าง อปท.ตามรัฐธรรมนูญ ป@
2540 และในกฎหมาย อปท.ให'ผู'บริหารท'องถิ่นมีความเข'มแข็งเพื่อให'อยูในตําแหนงตลอด 4 ป@ ซึ่งในกรณีที่
สมาชิกสภาท'องถิ่น เป>นทีมเดียวกับผู'บริหาร อปท.ทั้งหมดก็จะเป>นชองทางให'ทุจริตได' เพราะระบบถวงดุลขาด
ความเข'มแข็ง
4. สภาพหรือลักษณะป?ญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรู3ความเข3าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า มีพนักงานท'องถิ่นที่ได'บรรจุเข'ารับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต
ระดับ ปวช.ขึ้นไป และผานการนิเทศงานมาน'อยหรือไมมีความรู'เฉพาะด'านดีพอ เชน ความรู'ความเข'าใจเกี่ยวกับ
การกําหนดราคากลาง หรือ การจัดซื้อจัดจ'างตามระเบียบ เมื่อปฏิบัติไปก็หมิ่นเหมในการถูกตรวจสอบและผิดวินัย
หรือบุคลากรของ อปท.ขาดความรู'ความเข'าใจ ในหลักการบริหารท'องถิ่น ข'อกฎหมาย กฎระเบียบ ข'อบังคับ
คําสั่งตาง ๆ จําเป>นต'องมีการเพิ่มพูนความรู'และควรรู' เพราะถ'าบางสวนไมมีความรู'ความเข'าใจ เป>นผลทําให'ปฏิบัติ
เกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได'
5. สภาพหรือลักษณะป?ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส%วนต%าง ๆ ผู'ตรวจสอบ อปท. ที่เป>น สตง.เพียงหนวยงานเดียวมีกําลังคนไมเพียงพอ และ
สตง.สวนกลาง มีกําลังคน เพียงแตไมสามารถลงไปตรวจได'ทุกพื้นที่ ที่กระทําได'เป>นเพียงเป>นการสุมตัวอยาง
เทานั้น ในสวนของสํานักงาน ป.ป.ช.ก็เชนเดียวกัน จึงมีข'อเสนอให'ทั้ง ป.ป.ช. และ สตง. มีอนุกรรมการ ป.ป.ช.
จังหวัด และให'จัดตั้งอาสาสมัคร ป.ป.ช.ภาคประชาชน
สาเหตุและป?จจัยที่นําไปสู%การทุจริตขององค"กรสามารถสรุปเป=นประเด็นได3 ดังนี้
1) โอกาส แม'วาในป*จจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข'องกับการป$องกันและปราบปราม
การทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําให'เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช'
กฎหมายที่ไมเข'มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหน'าที่โดยเฉพาะข'าราชการระดับสูงก็เป>นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําให'เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป>นที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเน'นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให'
คนในป*จจุบันมุงเน'นที่การสร'างความร่ํารวย ด'วยเหตุนี้จึงเป>นแรงจูงใจให'เจ'าหน'าที่มีแนวโน'มที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต องค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา

๕

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร%งใส การทุจริตในป*จจุบันมีรูปแบบที่ซับซ'อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให'การทุจริตกลายเป>นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป>นการยากที่จะเข'าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได'แก การจัดซื้อ-จัดจ'าง เป>นเรื่องของการ
ผู กขาด ดั ง นั้ น จึ งมี ความเกี่ ย วข' อ งเป> น หวงโซผลประโยชน9 ท างธุ ร กิ จ ในบางครั้ ง พบบริ ษั ทมี ก ารให' สิ น บนแก
เจ'าหน'าที่เพื่อให'ตนเองได'รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได'แก การผูกขาด
ในโครงการกอสร'างและโครงสร'างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได3รับค%าตอบแทนที่ไม%เหมาะสม รายได'ไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเป>นป*จจัย
หนึ่งที่ทําให'ข'าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต'องการที่จะมีสภาพความเป>นอยูที่ดีขึ้น ทําให'เจ'าหน'าที่
ต'องแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายได'พิเศษ” ให'กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย9สุจริตเป>นคุณธรรมที่ได'รับการเน'น
เป>นพิเศษถือวาเป>นเครื่องวัดความดีของคน แตในป*จจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
น'อยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชน9สวนตนเป>นที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน9สวนรวม
7) มีค%านิยมที่ผิด ป*จจุบันคานิยมของสังคมได'เปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย9สุจริต
เป>นยกยองคนที่มีเงิน คนที่เป>นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหน'าที่การงานสูง ด'วยเหตุนี้ ผู'ที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเป>นวิถีชีวิตเป>นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป>นคนเซอ เห็นคนโกงเป>นคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉ'อราษฎร9บังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบ'านเมือง

2. หลักการและเหตุผล
ป*จจุบันป*ญหาการทุจริตคอร9รัปชันในประเทศไทยถือเป>นป*ญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ'อนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกว'าง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เป>น
ป*ญหาลําดับต'น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด'านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
สวนในสังคมไทย ไมวาจะเป>นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเป>นองค9กรที่เอื้อตอการทุจริตคอร9รัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยูเสมอ ซึ่งได'สงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวน
ท'องถิ่นอยางยิ่ง สงผลให'ภาพลักษณ9ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร9รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล'องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ9คอร9รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป>นเครื่องมือที่ใช'ประเมินการ
ทุจริตคอร9รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค9กรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผล
คะแนนของประเทศไทยระหวางป@ 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป@ 2558 อยู
อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป>นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร9และประเทศ
มาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป@ 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป@ 2558 ได'ลําดับที่ 101 จาก
168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท'อนให'เห็นวาประเทศไทย เป>นประเทศที่มีป*ญหาการคอร9รัปชันอยูในระดับสูง
แม'วาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยได'แสดงให'เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป$องกันการทุจริต ไมวาจะเป>น การเป>นประเทศภาคีภายใต'อนุสัญญาสหประชาชาติวาด'วยการตอต'านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค9กรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการป$องกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติได'จัดทํายุทธศาสตร9ชาติ วาด'วยการป$องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล'ว 3 ฉบับ แตป*ญหาการทุจริตในประเทศไทยไมได'มีแนวโน'มที่ลดน'อยถอยลง
สาเหตุที่ทําให'การทุจริตเป>นป*ญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด'วยป*จจัยทางด'านพื้นฐานโครงสร'างสังคม ซึ่ง
เป>นสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธ9แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคม
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อุปถัมภ9ที่ทําให'สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่น'องและพวกพ'อง ยึดติดกับ
กระแสบริโ ภคนิ ยม วั ตถุนิย ม ติ ดความสบาย ยกยองคนที่ มีเงิน และมี อํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริ ต
คอรัปชั่นเป>นเรื่องปกติที่ยอมรับได' ซึ่งนับได'วาเป>นป*ญหาที่ฝ*งรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวได'วาเป>น
สวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล'ว ผนวกกับป*จจัยทางด'านการทํางานที่ไมได'บูรณาการความรวมมือของ
ทุกภาคสวนไว'ด'วยกัน จึงสงผลให'การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได'กลาวมาข'างต'นไมสามารถทําได'อยาง
เต็มศักยภาพ ขาดความเข'มแข็ง
ป*จจุบันยุทธศาสตร9ชาติวาด'วยการป$องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช'อยูเป>นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ป@ พ.ศ. 2560 จนถึงป@ พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเป>นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป>นสังคมมิติใหม
ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได'รับความรวมมือจากฝdายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ9รักษาผลประโยชน9ของชาติและประชาชนเพื่อให'ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด'านความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน9 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต'าน
ทุจริต” มีเป$าหมายหลักเพื่อให'ประเทศไทยได'รับการประเมินดัชนีการรับรู'การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไมน'อยกวาร'อยละ 50 ในป@ พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได'นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต'องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ'าหน'าที่ของรัฐและประชาชนต'องมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เป>นอยูใน
ป*จจุบัน ไมใช'ตําแหนงหน'าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได'กําหนดยุทธศาสตร9การดําเนินงานหลักออกเป>น 6
ยุทธศาสตร9 ดังนี้
ยุทธศาสตร9ที่ 1 สร'างสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตร9ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอต'านการทุจริต
ยุทธศาสตร9ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร9ที่ 4 พัฒนาระบบป$องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร9ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร9ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู'การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให'การดําเนินการขับเคลื่อนด'านการป$องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป>น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป>นไปตามเจตนารมณ9ของยุทธศาสตร9วาด'วยการป$องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า จึงได'ตระหนักและให'ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่
มีความโปรงใส สร'างคานิยม วัฒนธรรมสุจริตให'เกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงได'ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการด'าน
การป$องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า เพื่อกําหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด'านการป$องกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เป>นรูปธรรมอยาง
ชั ด เจน อั น จะนํ าไปสู การปฏิ บั ติ อ ยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค9 แ ละเป$ า หมายของการป$ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตอยางแท'จริง
3. วัตถุประสงค"ของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอต'านการทุจริตของผู'บริหารองค9การบริหารสวน
ตําบลภูฟ$า
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน9ของสาธารณะของข'าราชการฝdายการเมือง
ข'าราชการฝdายบริหาร บุคลากรขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ารวมถึงประชาชนในท'องถิ่น
3) เพื่ อให'การบริหารราชการขององค9 การบริหารสวนตํา บลภู ฟ$า เป> นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ'านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
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5) เพื่ อพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ งเครื อ ขายในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการ
ขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
4. เปาหมาย
1) ข'าราชการฝdายการเมือง ข'าราชการฝdายบริหาร บุคลากรขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
รวมถึงประชาชนในท'องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน'าที่ราชการให'บังเกิดประโยชน9สุขแก
ประชาชนท'องถิ่น ปราศจากการกอให'เกิดข'อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหง
ผลประโยชน9และแสวงหาประโยชน9โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป$องกันป*ญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบของข'าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให'สาธารณะและภาคประชาชนเข'ามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค9การบริหารสวน
ตําบลภูฟ$า ที่มีเข'มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใช'อํานาจอยางเหมาะสม
5) องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป>นที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชน"ของการจัดทําแผน
1) ข'าราชการฝdายการเมือง ข'าราชการฝdายบริหาร บุคลากรขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
รวมถึงประชาชนในท'องถิ่นมีจิตสํานึกรักท'องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร'างคานิยม และอุดมการณ9ในการ
ตอต'านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝ*งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต9ใช'ในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องค9 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลภู ฟ$ า สามารถบริ ห ารราชการเป> น ไปตามหลั ก บริ ห ารกิ จ การ
บ'านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เป>นธรรมและตรวจสอบได'
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักท'องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร'างเครือขายภาคประชาชนที่มีความเข'มแข็งในการเฝ$าระวัง
การทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า ทั้งจากภายในและภายนอกองค9กรที่มีความเข'มแข็งในการเฝ$าระวังการทุจริต
5) องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป>นที่ยอมรับจากทุกภาคสวน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต องค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา

4

ส%วนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร3าง 1.1 การสร'างจิตสํานึก
สังคมที่ไม%ทน และความตระหนักแก
ต%อการทุจริต บุคลากรทั้งข'าราชการ
การเมืองฝdายบริหาร
ข'าราชการการเมือง
ฝdายสภาท'องถิ่น และฝdาย
ประจําขององค9กร
ปกครองสวนท'องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.1.1 (1) โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
1.1.1 (2) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
1.1.1 (3) โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป$องกันการทุจริต
1.1.1 (4) โครงการฝ~กอบรม
2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐
คุณธรรม จริยธรรม แกผู'บริหาร
สมาชิกสภา และพนักงานของ
องค9กรปกครองสวนท'องถิ่น
1.1.2 (1) มาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค9กรปกครองสวนท'องถิ่น”
๑.๑.๑ (๑) โครงการสร'างภูมิคุ'มกัน
การทุจริตคอร9รัปชั่นในองค9กร

1.2 การสร'างจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ท'องถิ่น

มิติที่ 1

1) โครงการกอสร'างฝายชะลอน้ํา
60,000
ฝายดักตะกอน (ฝ$ายแม'ว)
2) โครงการฝ~กอบรมเครือขาย
20,000
อาสาสมัครป$องกันไฟปdา(อส.ฟป.)
ต.ภูฟ$า
3) โครงการปลูกปdาเฉลิมพระเกียรติ 2๐,๐๐๐
และอนุรักษ9ปdาต'นน้ํา ปdาชุมชน
1) โครงการครอบครัวคุณธรรมนํา
1.3 การสร'างจิตสํานึก
๑0,000
และความตระหนักแกเด็ก สังคมไทยเข'มแข็ง(คลินิกครอบครัว)
และเยาวชน
๒) โครงการอบรมเยาวชนรุนใหม
๑0,000
รวมใจปลอดยาเสพติด
๓) โครงการสร'างภูมิคุ'มกันทาง
1๐,๐๐๐
สังคมให'เด็กและเยาวชนองค9การ
บริหารสวนตําบลภูฟ$า (กิจกรรม
“โตไปไมโกง”)
รวม
1 มาตรการ 11 โครงการ
๑50,000

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต องค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา

60,000

60,000

60,000

20,000

-

-

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

๑0,000

๑0,000

10,000

๑0,000

๑0,000

๑0,000

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

๑50,000 ๑30,000 ๑30,000
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หมาย
เหตุ

มิติ
2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ
2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอต'าน
การทุจริตของผู'บริหาร

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอต'าน
การทุจริตของนายกองค9การบริหาร
สวนตําบลภูฟ$า

2.2 มาตรการสร'าง
2.2.1 (1) มาตรการการสร'างความ
ความโปรงใสในการปฏิบตั ิ โปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2.2.1 (2) มาตรการออกคําสั่ง
ราชการ
มอบหมายของนายกองค9การบริหาร
สวนตําบลภูฟ$า ปลัดองค9การบริหาร
สวนตําบลภูฟ$า และหัวหน'าสวน
ราชการองค9การบริหารสวนตําบลภู
ฟ$า
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร'างความ
โปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน”
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจายเงินตามข'อบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป@”
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2.2.2 (3) โครงการเผยแพรข'อมูล
ขาวสารด'านการจัดซื้อ – จัดจ'าง
2.2.2 (4) กิจกรรม “สร'างความ
โปรงใสในการใช'จายเงินงบประมาณ”
2.2.2 (5) โครงการอบรมเผยแพร
ข'อมูลขาวสาร
2.3 มาตรการการใช'ดลุ ย 2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอน
พินิจและใช'อํานาจหน'าที่ การปฏิบัติงาน
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
ให'เป>นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ'านเมืองที่ อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพือ่
ลดขั้นตอนการปฏิบัตริ าชการ
ดี
2.3.2 (2) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายกองค9การบริหารสวนตําบล
ภูฟ$า
2.3.2 (3) มาตรการมอบอํานาจเจ'า
พนักงานท'องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2.3.2 (4) มาตรการการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายก รองนายก
ปลั ด และหั ว หน' า สวนราชการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต องค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให'เป>น
ที่ประจักษ9

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได'ทราบหรือรับ
แจ'งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

รวม
3. การ
ส%งเสริม
บทบาทและ
การมีส%วน
ร%วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให'มีและเผยแพร
ข'อมูลขาวสารในชองทางที่
เป>นการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนได'มีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ราชการตามอํานาจหน'าที่
ขององค9กรปกครองสวน
ท'องถิ่นได'ทุกขั้นตอน

3.2 การรับฟ*งความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร'องเรียน/
ร'องทุกข9ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕61 ป ๒๕62
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
2.4.1 (1) กิจกรรมยกยองและเชิดชู
เกียรติแกบุคคล หนวยงาน องค9กร
ดีเดน ผู'ทําคุณประโยชน9หรือเข'ารวม
ในกิจกรรมขององค9กรปกครองสวน
ท'องถิ่น
2.4.2 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู'ปฏิบตั ิตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทํา
ข'อตกลงการปฏิบตั ิราชการ”
2.5.2 (1) กิจกรรม ให'ความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบที่ได'ดําเนินการ
ตามอํานาจหน'าทีเ่ พื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิราชการของ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
2.5.2 (2) มาตรการ “แตงตั้ง
ผู'รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร'องเรียน”
8 มาตรการ 10 กิจกรรม
3 โครงการ
3.1.1 (1) กิจกรรม “การเผยแพร
ข'อมูลขาวสารทางเว็บไซต9 กิจกรรม
ศูนย9ข'อมูลขาวสาร ด'านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพย9สินของ อบต.
ภูฟ$า และการรับเรื่องร'องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง”
3.1.2 (1) มาตรการ “จัดให'มี
ชองทางที่ประชาชนเข'าถึงข'อมูล
ขาวสารขององค9การบริหารสวน
ตําบลภูฟ$า
3.1.2 (2) โครงการจัดเผยแพร
ประชาสัมพันธ9บทบาทหน'าที่ ของ
อบต.ภูฟ$า ทางเว็บไซต9
3.2.1 (1) โครงการจัดประชุม
20,000 20,000
ประชาคม เพื่อจัดทําแผนชุมชน/
แผนพัฒนา ในพื้นที่ตําบลภูฟ$า
3.2.1 (2) จัดเวทีสร'างเครือขาย
20,000 20,000
สร'างความรู' ความเข'าใจในการ
บริหารจัดการพื้นที่ทํากินการเกษตร
พื้นที่อยูอาศัย
3.2.1 (3) การดําเนินงานศูนย9รับ
เรื่องราวร'องทุกข9 อบต.ภูฟ$า

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต องค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา

ป ๒๕63 ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

50,000

-

-

-

-
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หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3.3 การสงเสริมให'
ประชาชน
มีสวนรวมบริหาร กิจการ
ขององค9กรปกครองสวน
ท'องถิ่น

มิติที่ 3
4. การ
เสริมสร3าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค"กร
ปกครองส%วน
ท3องถิ่น

รวม
4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

4.2 การสนับสนุนให'ภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิหรือ
การบริหารราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3.2.2 (1) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข'อเท็จจริงให'ผรู' 'องเรียน/
ร'องทุกข9รับทราบ
3.3.1 (1) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนา คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค9การ
บริหารสวนตําบลภูฟ$า
3.3.1 (2) ประชุมประชาคม
หมูบ'านและประชาคมตําบล
ประจําป@
3.3.2 (1) มาตรการแตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเข'ารวมเป>นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ'าง
3.3.3 (1) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการขององค9การบริหาร
สวนตําบลภูฟ$า
3.3.3 (2) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ9และวิธีการบริหาร
กิจการบ'านเมืองที่ดีขององค9การ
บริหารสวนตําบลภูฟ$า
4 มาตรการ 3 กิจกรรม
5 โครงการ
4.1.1 (1) โครงการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า

4๐,๐๐๐

4๐,๐๐๐

4๐,๐๐๐

4๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.1 มาตรการสงเสริมให'
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแตงตั้งการโอนย'าย
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผล
การใช'จายเงินให'ประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-
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หมาย
เหตุ

มิติ

มิติที่ 4

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕61 ป ๒๕62
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
4.3 การสงเสริมบทบาท 4.3.1 (1) โครงการอบรมให'ความรู' 20,000 20,000
ด'านระเบียบกฎหมายท'องถิ่น
การตรวจสอบของสภา
ผู'บริหารและสมาชิกสภาท'องถิ่น
ท'องถิ่น
4.3.1 (2) กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท'องถิน่
4.3.2 (1) กิจกรรมสงเสริมสมาชิก
สภาท'องถิ่นให'มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝdาย
บริหาร
4.3.2 (1) กิจกรรมการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค9การบริหารสวนตําบล
4.4 เสริมพลังการมีสวน 4.4.1 (1) มาตรการเฝ$าระวังการ
คอร9รัปชันโดยภาคประชาชน
รวมของชุมชน
4.4.1 (2) มาตรการการสงเสริม
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ และพัฒนาเครือขายด'านการป$องกัน
การทุจริต
ตอต'านการทุจริต
4.4.2 (1) กิจกรรมการติดป$าย
ประชาสัมพันธ9กรณีพบเห็นการ
ทุจริต
รวม
3 มาตรการ 5 กิจกรรม
20,000 20,000
2 โครงการ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต องค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา

ป ๒๕63 ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

9

หมาย
เหตุ

ส%วนที่ 3
มิติที่ 1 การสร3างสังคมที่ไม%ทนต%อการทุจริต
1.1 การสร3างจิตสํานึกและความตระหนักแก%บุคลากรทั้งข3าราชการการเมืองฝKายบริหาร ข3าราชการ
การเมืองฝKายสภาท3องถิ่น และฝKายประจําขององค"กรปกครองส%วนท3องถิ่น
1.1.1 สร3างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน3าที่ให3บังเกิดประโยชน"สุข
แก%ประชาชนในท3องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป>นหลักสําคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต'องมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได' รวมทั้งเป>นการเสริมสร'างจิตสํานึกในการ
ทํางานและความรับผิดชอบตอหน'าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต'องมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให'
สามารถปฏิบั ติงานรวมกัน ได'อยางมีประสิทธิภาพ และนํ าไปสูการพัฒ นาองค9กรอยางตอเนื่ อง อีกทั้ งสามารถ
แก'ป*ญหาความขัดแย'งภายในองค9กรได'อีกด'วย จากสภาพป*ญหาการทุจริตคอร9รัปชันที่เป>นป*ญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป>นอยางยิ่งที่จะต'องมีการป$องกันและแก'ไขป*ญหาการทุจริตคอร9รัป
ชันอยางจริงจัง ในสถานการณ9วิกฤติป*ญหาการทุจริตคอร9รัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตาง
เห็นพ'องตรงกันวาการที่จะทําให'ป*ญหาการคอร9รัปชันลดน'อยลงและหมดไปได'ในที่สุดนั้น ต'องนําหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใช'กับทุกภาคสวนไมวาจะเป>นภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม
อยางเข' มงวดจริ งจั ง พร'อมทั้งสร'า งทัศนคติ ใหมปลูกจิต สํานึ กของคนไทยรวมต'า นภัย การทุจ ริต ควบคูกับ การ
เปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร9รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบด'วย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได' ความมีประสิทธิภาพและ
ประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเป>นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับป*จจุบัน ซึ่งได'วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป>นแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองค9กรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเป>นการสงสัญญาณเชิงบวกให'
เห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล'ว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรร
มาภิบาลไปเป>นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองค9กรภาครัฐนั้น ป*จจุบันยังคงอยู
บนความหลากหลายในองค9ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด'วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy)
หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได' (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองค9ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใช'เป>นเครื่องมือกลไกในการสร'างมาตรฐานด'านความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรื
องค9 กรใดๆ จะต' องคํ า นึงถึ งกรอบเป$ าหมาย วั ตถุ ป ระสงค9 แนวทาง หรือวิ ธีการดํา เนิน งานที่ ห นวยงานองค9 กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร'างระบบบริหารกิจการบ'านเมืองและสังคมที่ดีได'ตอไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน9ในการบริหารราชการขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า องค9การบริหารสวนตําบล
ภูฟ$า จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต องค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา
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3. วัตถุประสงค"
1. เพื่อให'ผู'บริหารท'องถิ่น บุคลากรขององค9กรมีความรู'ความเข'าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่อให'ผู'บริหารท'องถิ่น บุคลากรมีความรู'ความเข'าใจและให'ความสําคัญกับการป$องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให'ผู'บริหารท'องถิ่น บุคลากรมีความรู'ความเข'าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกต9ใช'ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได'
4. เพื่อให'ผู'บริหารท'องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค9ความรู'ตางๆ ไปประยุกต9ใช'ในการทํางานให'กับองค9กร
ได'อยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
ผู'บริหารท'องถิ่น สมาชิกสภาท'องถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ'าง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู'บริหารท'องถิ่น
2. มอบงานให'กับผู'รับผิดชอบโครงการ และผู'ที่เกี่ยวข'อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข'อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวข'อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให'ผู'บริหารท'องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช3ในการดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
1. ผู' บริห ารท'องถิ่น บุคลากรขององค9กรมีความรู'ความเข' าใจในเรื่ องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผู'บริหารท'องถิ่น บุคลากรมีความรู'ความเข'าใจและให'ความสําคัญกับการป$องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู'บริ หารท'องถิ่น บุคลากรมีความรู'ความเข'าใจในหลั กและแนวคิ ดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง และ
สามารถนําไปประยุกต9ใช'ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได'
4. ผู'บริหารท'องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค9ความรู'ตางๆ ไปประยุกต9ใช'ในการทํางานให'กับองค9กรได'อยาง
มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต องค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป=นมา
การพัฒนาประเทศให'ก'าวหน'าประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถก'าวพ'นทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัต น9 มีรากฐานสําคัญจากการพัฒ นาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให' เป>นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข'อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ'าหน'าที่ของรัฐ” ซึ่งได'รับมอบหมายภารกิจ
ในการให'บริการสาธารณะแกประชาชน ใช'อํานาจที่ได'รับอยางซื่อสัตย9 ต'องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให'บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให'เกิดประโยชน9สูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร9
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว' 5 ยุทธศาสตร9และยุทธศาสตร9ที่ 4 การสงเสริมคุณธรรม ในองค9กรเพื่อ
เป>นต'นแบบให'ข'าราชการได'เรียนรู'และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร'างจิตสํานึกให'มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด'วยความซื่อสัตย9 สุจริต มี
จิตสํานึ กที่ดีในการปฏิ บัติงาน ประพฤติปฏิ บัติตนเป>นแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงได'ทําโครงการเสริ มสร'า ง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน9สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให'พนักงานเจ'าหน'าที่องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า มีคุณธรรมจริยธรรม เข'าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน'อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป>นแนวทางในการดําเนินชีวิต
สวนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให'พนักงาน ได'รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให'มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมใน
การเสริ ม สร' า งสั ง คมแหงคุ ณ ธรรมและสมานฉั น ท9 ประพฤติ ต นเป> น พลเมื องดี สร' า งประโยชน9 แ กครอบครั ว
ประชาชน และประเทศชาติ สร'างจิตสํานึกในการทําความดี รู'จักการให' การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน9รวมกัน
3.3 เพื่ อเป> น การสร'า งภาพลั กษณ9 ที่ดีขององค9 การบริห ารสวนตํา บลภูฟ$า ในการเสริมสร'า งคุ ณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผู'บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค9การบริหารสวนตําบลและพนักงานจ'าง อบต.ภูฟ$า
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
จัดให'มีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเป>น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร'างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู'บริหาร ปลัดองค9การบริหารสวน
ตําบลภูฟ$า บรรยายให'ความรู'แกพนักงานเจ'าหน'าที่
6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน9นอกสถานที่ สงเสริมให'รู'รัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงป*นและ
เห็นคุณคาของการเสริมสร'างสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผู'ด'อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญ
ถวายทานแกพระภิกษุสงฆ9ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป>นต'น
6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน9 ณ วัดตางๆ
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7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 พนักงาน เจ'าหน'าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข'าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน'อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป>นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจ'าหน'าที่ ได'รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให'มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการ
สร'างสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท9 สร'างประโยชน9แกครอบครัวและประเทศชาติ รู'จักการให'และเสียสละเพื่อ
ประโยชน9สวนรวม
10.3 สร'างภาพลักษณ9ที่ดีขององค9กร เสริมสร'างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส%งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุ คลากรหรื อทรั พยากรบุ คคลในองค9 กรเป> นรากฐานสํ า คั ญยิ่ งในการพั ฒนาและขั บเคลื่ อนองค9 กรไปสู
ความสํ า เร็ จ ทั้ งด' า นคุ ณภาพ ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล องค9 ก รนั้ น ๆ ยอมประสบความสํ า เร็ จ มี ความ
เจริญก'าวหน'าตอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู'ความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน มี
ประสบการณ9มีความรู'และเข'าใจงานเป>นอยางดี เมื่อได'รับบทบาทให'กระทําหน'าที่ใดๆ แล'ว ยอมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได'อยางถูกต'องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข'ามหากบุคลากรในองค9กรด'อยความสามารถ ไร'
อุ ด มการณ9 ไมมี ทั ก ษะหรื อ ประสบการณ9 ที่ จํ า เป> น ในการทํ า งาน ยอมทํ า ให' อ งค9 ก รนั้ น ๆ ด' อ ยพั ฒ นาหรื อ
เจริญก'าวหน'าได'อยางลาช'า นอกจากบุคลากรที่มีความรู' ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ9การทํางานสูง
แล'ว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป$องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค9 เป>นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หน'าที่และบทบาทแหงตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน'าที่โดย
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย9 สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด'วยความ
ทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟŒ•อเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพื่อนรวมงานและผู'มาขอรับบริการ
หรื อ รั ก ษาผลประโยชน9 ข องประชาชนและประเทศชาติ แ ล' ว ยอมนํ า พาองค9 ก รหรื อ หนวยงานมุ งไปสู ความ
เจริญก'าวหน'ามากยิ่งขึ้น มีความโปรงใสมีการป$องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได'ตามหลักการแหง
ธรรมาภิบาล
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า จึงได'จัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป$องกันการทุจริต
ขึ้น เพื่อเป>นการสงเสริมและสนับสนุนให'บุคลากรภายใน ประกอบด'วยคณะผู'บริหาร สมาชิกสภาฯ ข'าราชการและ
พนักงานจ'าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให'มีความรู' ความเข'าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามา
ประยุกต9ใช'ในการปฏิบัติงานให'หางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได'อยางปกติสุข รู'จักความ
พอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข'อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอ
การทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน ตอผู'มาขอรับบริการ ตอผู'บังคับบัญชาและตอประเทศชาติบ'านเมืองตอไป
3. วัตถุประสงค"
2.1 เพื่อให'บุคลากรมีความรู' ความเข'าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพื่อให'บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต9ใช'ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตได'อยางถูกต'อง
2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองค9กร ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน
ตอผู'มาขอรับบริการและตอผู'บังคับบัญชาให'ดียิ่งขึ้น
2.4 เพื่อให'สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย9 สุจริต
ให'แกบุคลากรขององค9การบริหารสวนตําบล
4. กลุ%มเปาหมาย
คณะผู'บริหาร สมาชิกสภาฯ ข'าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จํานวน 40 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
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6. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต9ทําวัตรเช'า) ทุกวันพระ จํานวน 2 ครั้ง ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.
2561
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
6.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิป*สสนากรรมฐาน)
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก'ไขให'ถูกต'องและ
เกิดความเหมาะสม
6.5 ประชาสัมพันธ9ให'ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข'ารวมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ผลที่คาดว%าจะได3รับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู' ความเข'าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแท'จริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช'ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตได'อยางแท'จริง
10.3 ปลูกจิต สํา นึกให' บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิย ม ความซื่อสัต ย9สุ จริ ต และเจตคติ ต อ
องค9กรตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงานตอผู'มาขอรับบริการและตอผู'บังคับบัญชาที่ดี
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝQกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก%ผู3บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค"การบริหาร
ส%วนตําบลภูฟา
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให'มีประมวลจริยธรรม
เพื่อกํา หนดมาตรฐานทางจริย ธรรมของผู'ดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง ข'าราชการ หรือเจ' าหน'า ที่ของรั ฐแตละ
ประเภท โดยให'มีกลไกและระบบในการบังคับใช'อยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรม
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า ลงวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเป>นหมู
คณะอีกอยางที่ขาดไมได'คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถู กต' องดี งาม ทั้ ง กาย วาจา ใจ ทั้ งตอตนเอง ตอผู' อื่น และตอสั งคม ซึ่ งถ' า บุ คลากรทุ กคนที่ ทํา งานรวมกั น มี
คุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแล'ว การปฏิบัติงานทุกอยางต'องลุลวงไปด'วยดี และมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบได'และผู'มารับบริการอยางประชาชนก็จะได'รับความเชื่อมั่นและไว'วางใจที่จะ
เข'ามารับบริการที่องค9กรนั้นๆ
ประกอบกับองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า ได'รับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ
สงเสริมท'องถิ่นปลอดทุจริตในการเป>นองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นดีเดนและที่ดี ด'านการป$องกันการทุจริต ป@ พ.ศ.
2561 และเพื่ อเป> น การเตรี ย มความพร' อมทั้ ง ในด' า นคน ได' แก บุ คลากรทั้ งข' า ราชการการเมื องฝd า ยบริ ห าร
ข'าราชการการเมืองฝdายสภาท'องถิ่น และข'าราชการฝdายประจํา รวมถึงพนักงานจ'าง จึงได'มีการจัดทําโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผู'บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าดังกลาวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อเป>นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอต'านการทุจริต
3.2 เพื่อเป>นการสร'างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน'าที่ให'เกิดประโยชน9
สุขแกประชาชน
3.3 เพื่อสร'างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสร'างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชน9หรือมีผลประโยชน9
ทับซ'อน
4. เปาหมาย
ผู'บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า จํานวน 40 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผู'บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า โดย
เชิญวิทยากรที่มีความรู' ความสามารถมาถายทอดความรู'และประสบการณ9ตางๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการ
ตอต'านการทุจริต ให'ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือ
ทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณในการดําเนินการ
2๐,๐๐๐ บาท
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
ตัวชี้วัด
ประชาชนผู' มารั บ บริ การที่ อ งค9 การบริ ห ารสวนตํ า บลภู ฟ$า ประเมิ น ความพึ งพอใจการปฏิ บั ติ งานของ
พนักงาน โดยใช'แบบประเมินเป>นตัวชี้วัด และต'องได'รับผลกาประเมินมาต่ํากวาร'อยละ 70
ผลลัพธ9
ผู'บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า เกิดจิตสํานึกที่ดีในการตอต'านการ
ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
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1.1.2 สร3างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส%งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค"การบริหารส%วน
ตําบลภูฟา”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า ได'ประกาศใช'ประมวลจริยธรรมขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
พ.ศ. 2558 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช'อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝdาฝŒนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ให'ถือวาเป>นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร' า ยแรงแหงการกระทํ า ประกอบกั บได' มีป ระกาศคณะกรรมการพนั ก งานองค9 การบริ ห ารสวนตํ า บล เรื่ อ ง
หลักเกณฑ9และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า และพนักงานจ'าง ลงวันที่
11 เดือนพฤษภาคม 2558 กําหนดให'พนักงานองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า และพนักงานจ'าง มีหน'าที่
ดําเนินการให'เป>นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน9สวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให'บริการ
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต'องยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได'แก ยึด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย9 สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน9ของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชน9สวนตน และไมมีประโยชน9ทับซ'อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต'อง เป>นธรรม และถูกกฎหมาย,
ให' บริ การแกประชาชนด' วยความรวดเร็ว มี อัธ ยาศั ย และไมเลือกปฏิ บัติ , ให'ข'อมู ล ขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถ' ว น ถูกต' อง และไมบิ ด เบื อนข' อเท็ จ จริง,มุ งผลสั มฤทธิ์ ของงาน รั กษามาตรฐาน มี คุณภาพโปรงใส และ
ตรวจสอบได', ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย9ทรงเป>นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค9 กร นอกจากนี้ สํ า นั กงาน ก.พ. ได' กํา หนดแนวทางการดํ า เนิ น การตามประมวลจริย ธรรมข' า ราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให'หรือรับของขวัญหรือประโยชน9อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค9เพื่อกําหนดให'
ข'าราชการต'องละเว'นจากการแสวงหาประโยชน9ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหน'าที่และไมกระทําการอันเป>นการ
ขัดกันระหวางประโยชน9 สวนตนและประโยชน9สวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใช'เป>น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให'เกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเป>นที่เชื่อถือไว'วางใจของประชาชน องค9การบริหาร
สวนตําบลภูฟ$าได'จัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค9การบริหารสวนตําบลภู
ฟ$า” ขึ้น เพื่อให'บุคลากรทั้งฝdายการเมืองและฝdายประจําทุกระดับนําไปใช'ในการปฏิบัติหน'าที่ด'วยความซื่อสัตย9
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเป>นการขัดกันแหงผลประโยชน9หรือการมีผลประโยชน9ทับซ'อน
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่ อ เป> น เครื่ อ งมื อ กํ า กั บ ความประพฤติ ของข' า ราชการที่ ส ร' า งความโปรงใส มี มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป>นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป>นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค9กรและระดั บ
บุ คคลและเป> น เครื่ องมื อการตรวจสอบการทํ า งานด' า นตางๆ ขององค9 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลภู ฟ$า เพื่ อ ให' การ
ดําเนินงานเป>นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทําให'เกิดรูปแบบองค9กรอันเป>นที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผู'รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู'มีสวนได'เสีย
3.4 เพื่อให'เกิดพันธะผูกพันระหวางองค9กรและข'าราชการในทุกระดับ โดยให'ฝdายบริหารใช'อํานาจใน
ขอบเขต สร'างระบบความรับผิดชอบของข'าราชการตอตนเอง ตอองค9กร ตอผู'บังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ
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3.5 เพื่อป$องกันการแสวงหาประโยชน9โดยมิชอบและความขัดแย'งทางผลประโยชน9ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร'างความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผู'บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ'างภารกิจ และพนักงานจ'างทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
1. เผยแพรประมวลจริ ย ธรรมขององค9 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลภู ฟ$ า เพื่ อ ใช' เ ป> น คานิ ย มสํ า หรั บ องค9 ก ร
ข' า ราชการทุ ก คนพึ ง ยึ ด ถื อ เป> น แนวทางปฏิ บั ติ ค วบคู ไปกั บ ระเบี ย บและกฎข' อ บั ง คั บ อื่ น ๆ อยางทั่ ว ถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพรประชาสัมพันธ9เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า เปiดเผยเป>นการ
ทั่วไปแกสาธารณชนให'มีสวนรวมรับรู'และรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข'อมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดให'ข'อมูลขาวสารตามเกณฑ9มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงาน
ของรัฐเป>นข'อมูลขาวสารที่ต'องจัดไว'ให'ประชาชนตรวจดูได'ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ป@งบประมาณ พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
คณะผู'บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ'างตามประมวลจริยธรรมขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
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๑. ชื่อโครงการ : สร3างภูมิคุ3มกันการทุจริตคอร"รับชั่นในองค"กร
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป=นมา
บุ คลากรหรื อทรั พยากรบุ คคลในองค9 กรเป> นรากฐานสํ า คั ญยิ่ งในการพั ฒนาและขั บเคลื่ อนองค9 กรไปสู
ความสํ า เร็ จ ทั้ งด' า นคุ ณภาพ ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล องค9 ก รนั้ น ๆ ยอมประสบความสํ า เร็ จ มี ความ
เจริญก'าวหน'าตอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู'ความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน มี
ประสบการณ9มีความรู'และเข'าใจงานเป>นอยางดี เมื่อได'รับบทบาทให'กระทําหน'าที่ใดๆ แล'ว ยอมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได'อยางถูกต'องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข'ามหากบุคลากรในองค9กรด'อยความสามารถ ไร'
อุ ด มการณ9 ไมมี ทั ก ษะหรื อ ประสบการณ9 ที่ จํ า เป> น ในการทํ า งาน ยอมทํ า ให' อ งค9 ก รนั้ น ๆ ด' อ ยพั ฒ นาหรื อ
เจริญก'าวหน'าได'อยางลาช'า นอกจากบุคลากรที่มีความรู' ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ9การทํางานสูง
แล'ว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป$องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค9 เป>นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หน'าที่และบทบาทแหงตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน'าที่โดย
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย9 สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด'วยความ
ทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟŒ•อเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพื่อนรวมงานและผู'มาขอรับบริการ
หรื อ รั ก ษาผลประโยชน9 ข องประชาชนและประเทศชาติ แ ล' ว ยอมนํ า พาองค9 ก รหรื อ หนวยงานมุ งไปสู ความ
เจริญก'าวหน'ามากยิ่งขึ้น มีความโปรงใสมีการป$องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได'ตามหลักการแหง
ธรรมาภิบาล
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าจึงได'จัดทําโครงการสร'างภูมิคุ'มกันตอต'านการทุจริต คอร9รับชั่นในองค9กร
ขึ้น
๓. วัตถุประสงค"
3.๑ เพื่อให'บุคลากรสามารถนําความรู'ที่ได'มาประยุกต9ใช'ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได'อยาง
ถูกต'อง
3.๒ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองค9กร ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน
ตอผู'มาขอรับบริการและตอผู'บังคับบัญชาให'ดียิ่งขึ้น
4. กลุ%มเปาหมาย
คณะผู'บริหาร สมาชิกสภาฯ ข'าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๔
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
6.๑ ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
6.๒ จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
6.๓ เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก'ไขให'ถูกต'องและ
เกิดความเหมาะสม
6.๔ ประชาสัมพันธ9ให'ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข'ารวมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
ไมใช'งบประมาณ
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9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ผลที่คาดว%าจะได3รับ
10.๑ บุคลากรและประชาชนสามารถนําความรู'มาใช'ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได'อยางแท'จริง
10.๒ ปลูกจิต สํา นึกให' บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิย ม ความซื่อสัต ย9สุ จริ ต และเจตคติ ต อ
องค9กรตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงานตอผู'มาขอรับบริการและตอผู'บังคับบัญชาที่ดี
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1.2 การสร3างจิตสํานึกและความตระหนักแก%ประชาชนทุกภาคส%วนในท3องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร3างฝายชะลอน้ํา ฝายดักตะกอน (ฝายแม3ว)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป=นมา
ด'วยจํานวนประชากรในพื้นที่ตําบลภูฟ$า ที่เพิ่มขึ้นสงผลให'เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจทําให'เกิด การใช'
ทรัพยากรตางๆ ในการผลิตสินค'า และบริการเพื่อตอบสนองความต'องการของตลาด สภาวการณ9ที่พื้นที่ปdาต'นน้ํา
ลําธารลดลง อยางมากเป>นสาเหตุสําคัญ ประการหนึ่งที่ทําให'เกิดสภาวะแห'งแล'ง ฝนไมตกต'องตามฤดูกาล และ
พื้นที่ต'นน้ําลําธารไม สามารถเก็บกักน้ําได'เหมือนเชนเดิม ทําให'เกิดน้ําไหลหลากฉับพลันในฤดูฝนอันเป>นป*จจัยเรง
ให'เกิดการชะล'างพังทลายของ ดินอยางรุนแรง และดินถลม เกิดการตกตะกอนสะสมในแมน้ําลําธาร ทําให'ตื้นเขิน
เก็บกักน้ําได'น'อยลง และปริมาณน้ําที่บา ทวมจะไหลทะลักเข'าทํา ลายเรือกสวน ไรนา และบ'านเรือนทําให'
ทรัพย9สินเสียหาย การจัดทําฝาย (CHECK DAM) ซึ่งเป>นแนวพระราชดําริ เพื่อแก'ป*ญหาสภาวะแห'งแล'ง ฝนไมตก
ตามฤดูกาล และ พื้นที่ต'นน้ําลําธารไมสามารถเก็บกักน้ําได'เหมือนเชนเดิม โดยใช'ทฤษฎีการพัฒนาและฟŒ•นฟูปdาไม'
โดยการใช'ทรัพยากรที่ เอื้ออํานวยสัมพันธ9ซึ่งกันและกันให'เกิดประโยชน9สูงสุด จากป*ญหาดังกลาว องค9การบริหาร
สวนตําบล จึงเห็นความสําคัญและ ความจําเป>นในการเพิ่มปริมาณ ฝายต'นน้ําลําธาร(CHECK DAM) ตามแนว
พระราชดําริ เพื่อเพิ่มความชุมชื่น ให'ปdาไม'และ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ'าอยูหัว
พระชนมายุครบ ๘๖ พรรษา ในป@ พ .ศ.๒๕๕๖ ประกอบ กับพระราชบัญญัติองค9การบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ กําหนดให' องค9การบริหารสวนตําบลมีหน'าที่ตองทําในเขตองค9การบริหารสวนตําบล รวมถึง
หนาที่ อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให'เป>นหนาที่ขององค9การบริหารสวนตําบล ซึ่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให'แก องค9กรปกครองสวนท'องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ ให'องค9การบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
และหน'าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน9 ของประชาชนในท'องถิ่นของตนเอง เชน การจัดการ
การบํารุงรักษา และการใช'ประโยชน9จากปdาไม' ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม โดยการดําเนินโครงการ
สร'างฝายต'นน้ําลําธารถวายในหลวงดําเนินการในลักษณะประชาอาสา รวมมือกันระหวาง องค9การบริหารสวน
ตําบลภูฟ$า และชุมชนท'องถิ่นให'มีสวนรวมในการจัดการพื้นที่ต'นน้ําลําธาร เพื่อแก'ไขป*ญหาความแห'งแล'ง และ
สร'าง ความชุมชื้น พร'อมทั้งคืนธรรมชาติให'แกแผนดิน รวมทั้งป$องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากป*ญหาน้ําไหลบาทวม
ในพื้นที่ ตอนลางซึ่งเป>นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัยของชุมชน
3. วัตถุประสงค"
3.๑. เพื่อลดความรุนแรงของการพังทลายของดิน และสามารถกักเก็บตะกอนและเศษซากพืชที่ไหลลงมา
กับน้ําในลําธารบนพื้นที่ต'นน้ําลําธาร และลดป*ญหาน้ําไหลบาทวมในพื้นที่ตอนลางซึ่งเป>นพื้นที่เกษตรกรรมและที่
อยูอาศัยของชุมชน
3.๒. เพื่อกักเก็บน้ําไว'เป>น แหลงน้ําสําหรับใช'ในการอุปโภคบริโภคของมนุษย9และสัตว9ปdาตลอดจนการ
เกษตรกรรม
3.๓. เพื่อกระจายความชุมชื้นในดินสร'างระบบควบคุมไฟปdาด'วยแนวป$องกันไฟปdาเป@ยกให'แกพื้นที่
3.๔. เพื่อให'ประชาชนในพื้นที่ตําบลภูฟ$ารวมทั้งชุมชนท'องถิ่นมีสวนรวมในการจัดการพื้นที่ต'นน้ําลําธาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตําบลภูฟ$า ผู'บริหารองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า สมาชิกสภาองค9การบริหารสวน
ตําบลภูฟ$า อาสาสมัคร ป$องกันไฟปdา กลุมพลังมวลชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
หมูที่ 1- 6 หมูละ 1 ตัว
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6. วิธีดําเนินการ
6.๑ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติตอนายกองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6.๒ แตงตั้งคณะกรรมการโครงการสร'างฝายต'นน้ําลําธารถวายในหลวง
6.๓ คณะกรรมการโครงการสร'างฝายฯ กําหนดจุดที่จะสร'างฝาย โดยออกสํารวจพื้นที่ ที่มีความเหมาะสม
6.๔ คณะกรรมการโครงการสร'างฝายฯ ออกแบบฝายที่จะดําเนินการสร'างในพื้นที่ตําบลภูฟ$า
6.๕ นายกองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า สั่งการให'กองคลังจัดซื้อวัสดุอุปกรณ9ให'เป>นไปตาม ระเบียบ
เพื่อให'กลุมพลัง มวลชนนําไปสร'างฝายต'นน้ําลําธาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
6๐,๐๐๐ บาท
9. ผู3รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.๑ ลดการพังทลายของดิน และสามารถกักเก็บตะกอนและเศษซากพืชที่ไหลลงมากับน้ําในลําธารบน
พื้นที่ต'นน้ําลําธาร และลดป*ญหาน้ําไหลบาทวมในพื้นที่ตอนลางซึ่งเป>นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัยของชุมชน
10.๒ สามารถกักเก็บน้ําไว'เป>น แหลงน้ําสําหรับใช'ในการอุปโภคบริโภคของมนุษย9และสัตว9ปdาตลอดจน
การเกษตรกรรม
10.๓ ได'แนวป$องกันไฟปdาธรรมชาติในพื้นที่และเพิ่มความชุมชื้นในดิน
10.๔ ประชาชนในพื้นที่ ตําบลภูฟ$ารวมทั้งชุมชนท'องถิ่นมีสวนรวมในการจัดการพื้นที่ต'นน้ําลําธาร
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝQกอบรมเครือข%ายอาสาสมัครปองกันไฟปKา (อส.ฟป.) ตําบลภูฟา
2. หลักการและเหตุผล/ความเป=นมา
ไฟปาสวนใหญเกิดจากการกระทําของมนุษยแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนสวนใหญของประเทศ
ยังคงใช)ประโยชนจากไฟในการประกอบอาชีพ เชน การลาสัตว การเก็บหาของปา การเผาปา เพื่อทําไรเลื่อนลอย
การกําจัดวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก เป1นต)น จากสาเหตุดังกลาวทําให)เกิดไฟปาและหมอกควันเป1นป2ญหา
สงผลกระทบตอสภาพแวดล)อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทยโดยเฉพาะ ๘ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ได)แก เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน ซึ่งประสบป2ญหาไฟปา
และหมอกควันเป1นประจําทุกป; ซึ่งอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และการทองเที่ยว โดยฝุน
ละอองและควันพิษจะทําให)ประชาชนปวยเป1นโรคทางเดินหายใจ หมอกควันจากไฟปายังทําให)เกิดทัศนะวิสัยที่ไม
เหมาะสมตอการจราจรทางอากาศ ทั้งยังเป1นตัวการสําคัญที่ทําให)เกิดภัยแล)งตามมา นอกจากนี้ไฟปากอให)เกิด
สภาวะเรือนกระจก ซึ่งมีผลให)อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ฤดูฝนก็มีปริมาณน้ําฝนลดลงกวาคาปกติและไมตกต)องตาม
ฤดูกาล ในขณะที่เกิ ดไฟปา การเผาไหม)กอให)เ กิดก? าซชนิ ดตางๆ โดยเฉพาะก?า ซคารบอนไดออกไซดและก?า ซ
คารบอนมอนนอกไซด ซึ่งเมื่อรวมตัวกับก?าซที่เกิดจากการเผาไหม)ในกิจกรรมอุตสาหกรรม การคมนาคม จะสะสม
กอตัวเป1นชั้นหนากอให)เกิดสภาวะกักควันและไออากาศร)อนไมสามารถลอยขึ้นสูชั้นบรรยากาศได) ทําให)เกิดป2ญหา
หมอกควันปกคลุมพื้นที่ ประกอบกับเดือนกุมภาพันธของทุกป;เป1นชวงที่ตรวจพบการเผาปามากที่สุด ซึ่งจะเห็นได)
วาป2ญหาไฟปาสงผลกระทบตอประชาชนอยางมากในหลายๆ ด)าน
ในระยะที่ผานมารัฐบาลได)มีมติคณะรัฐมนตรีหลายครั้งในเรื่อง มาตรการเรงดวนในการปBองกันไฟปาและ
การแก)ไขป2ญหาหมอกควัน โดยเฉพาะการเน)นย้ําให)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม หาแนวทางหรือ
ประสานความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมมือในการแก)ไขป2ญหาดังกลาว
ซึ่งมาตรการระยะยาวให)กรมปาไม)จัดฝCกอบรมอาสาสมัครปBองกันไฟปา (อส.ปฟ) บูรณาการกับองคกรปกครอง
สวนท)องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบป2ญหาไฟปาสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให) บุคลากรที่ได)รับการฝCกมีความรู)ความเข)าใจ
ในด)านทฤษฎี และวิชาการด)านไฟปา ควบคูไปกับการฝCกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟปา เพื่อชวยกันปBองกัน
ป2 ญ หาไฟปาและหมอกควั น องคการบริ ห ารสวนตํ า บลภู ฟB า ได) เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของป2 ญ หาดั ง กลาว จึ ง มี
แนวความคิดที่จะบูรณาการกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ เชน กรมปาไม) กรมการปกครอง กรมปBองกันบรรเทาสา
ธารณภัย สํานักงานควบคุมไฟปา ผู)นําชุมชนฯ เป1นต)นได)เข)ามามีสวนรวมในการปBองกันหรือดับไฟปา จึงได)จัดทํา
โครงการฝCกอบรม หลักสูตร “โครงการฝCกอบรมเครือขายอาสาสมัครปBองกันไฟปา (อส.ปฟ) ตําบลภูฟBา” เพื่อจัด
ฝCกอบรมราษฎร อาสาสมัครปBองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ผู)นําชุมชน ในพื้นที่ตําบลภูฟBาให)มีความรู)ด)านทฤษฎี
และวิชาการด)านไฟปาควบคูไปกับการฝCกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟปา ซึ่งเป1นการสร)างทักษะให)ราษฎรใน
พื้ น ที่ มี ค วามพร) อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ก ารดั บ ไฟด) ว ยตนเอง และราษฎรในพื้ น ที่ ไ ด) มี ส วนรวมในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม ซึ่งวิธีการดังกลาวจะเป1นแนวทางหนึ่งให)ชุมชนมีความรู) ความเข)าใจ ตระหนัก
ถึงป2ญหาไฟปาที่มีผลกระทบตอสภาพแวดล)อม และคุณภาพชีวิต แล)วเข)ามามีสวนรวมในการปBองกันไฟปาและ
ควบคุมหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. วัตถุประสงค"
3.๑ เพื่อจัดฝ~กอบรมราษฎรในพื้นที่ประสบป*ญหาไฟปdามีความรู'ด'านทฤษฎี และวิชาการด'านไฟปdาควบคู
ไปกั บ การฝ~ กทั กษะการปฏิ บั ติ งานควบคุ ม ไฟปd า ซึ่ งเป> น การสร' า งทั ก ษะให' ร าษฎรในพื้ น ที่ มีค วามพร' อ มที่ จ ะ
ปฏิ บั ติ ก ารดั บ ไฟปd า ด' ว ยตนเอง รวมทั้ ง เป> น การสร' า งการมี ส วนรวมในการอนุ รั ก ษ9 ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล'อม
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3.๒ เพื่อให'ผู'เข'ารับการฝ~กอบรมเป>นผู'ที่มีระเบียบ วินัย กล'าหาญ อดทน และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดับไฟปdารวมกันเป>นหมูคณะได'อยางมีประสิทธิภาพ
3.๓ เพื่อให'ผู'เข'ารับการฝ~กอบรมมีทักษะ ความรู' ความเข'าใจในการรณรงค9ประชาสัมพันธ9เผยแพรให'
ราษฎรเข'ามามีสวนรวมในการป$องกันและควบคุมไฟปdา
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ราษฎรในพื้นที่ตําบลภูฟBา ผู)นําชุมชน อาสาสมัครปBองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
5. พื้นที่ดําเนินการ
ห)องประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูฟBา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
6. วิธีดําเนินการ
6.๑ จัดทาโครงการฯ และเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติโครงการ
6.๒ ประชุมและสรรหาผู'เข'ารวมโครงการฯ แตงตั้งเจ'าหน'าที่ที่เกี่ยวข'องแบงหน'าที่ความรับผิดชอบตาม
โครงการฯ
6.๓ ประสานงานขอสนับสนุนวิทยากรจากหนวยงานที่เกี่ยวข'อง
6.๔ ดาเนินการจัดอบรม โดยวิธีการบรรยาย สาธิต และฝ~กปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามตารางการ
ฝ~กอบรมที่แนบมาพร'อมนี้
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
2๐,๐๐๐ บาท
9. ผู3รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
๑๐.๑ ราษฎรที่เข)า รับการฝCกอบรมจะมี ความรู)ด)า นทฤษฎี และวิชาการด)านไฟปาควบคูไปกับการฝC ก
ทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟปา ซึ่งเป1นการสร)างทักษะให)ราษฎรในพื้นที่มีความพร)อมที่จะปฏิบัติงานควบคุมไฟ
ปาด)วยตนเอง รวมทั้งเป1นสร)างการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
๑๐.๒ ราษฎรที่เข)ารับการฝCกอบรมจะเป1นผู)มีระเบียบ วินัย กล)าหาญ อดทน และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดับไฟปารวมกันเป1นหมูคณะได)อยางมีประสิทธิภาพ
๑๐.๓ ผู)เข)ารับการฝCกอบรมมีทักษะ ความรู) ความเข)าใจในการรณรงคประชาสัมพันธเผยแพรให)ราษฎร
เข)ามามีสวนรวมในการปBองกันและควบคุมไฟปา
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1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกปKาเฉลิมพระเกียรติและอนุรักษ"ปKาต3นน้ํา ปKาชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป=นมา
สืบเนื่องที่สมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบรมราชินีนาถได)มีพระราชเสาวนียให)ประชาชนในทุกภาคสวนได)
ตระหนักและเห็ น ความสํ า คั ญของปาไม) และแหลงน้ํ า โดยชวยกั น ดู แลรั กษาและฟPQ น ฟูทรั พยากรปาไม) และ
สิ่งแวดล)อม เนื่องจากประเทศไทยไมมีแหลงน้ําขนาดใหญ และปาไมคือแหลงน้ํา ของประเทศมาอยางตอเนื่อง โดย
รัฐบาล ได)น)อมนําพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจ)าฯพระบรมราชินีนาถมาดําเนินการ และรณรงคให)ทุกภาค
สวนได)รวมปBองกัน และรักษาพื้นปาไม)ที่มีอยูของประเทศ รวมทั้งเรงพื้นฟูและเพิ่มจํานวนพื้นที่ปาไม)มาโดยตลอด
ประกอบกับพื้นที่ปาต)นน้ําของตําบลภูฟBาเป1นแหลงต)นน้ําสําคัญ อาทิ แมน้ําว)า แมน้ํามาง และยังเป1นพื้นที่ปาใน
โครงการพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ป2จจุบันสภาพพื้นที่ปาเสื่อมโทรมและ
ลดน)อยลงมากเนื่องจากการบุกรุกทําลายปา ทําไรข)าว ไรข)าวโพด จึงต)องมีการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไม)และ
รณรงคลดการบุกทําลายปาไม) ประกอบกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช) ให)นโยบายเกี่ยวกับ
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม และสร)างความปรองดองสมานฉันทกับชุมชนและหนวยงานของรัฐ
องคการบริหารสวนตําบลภูฟBา พิจารณาเห็นวาการฟPQนฟูและเพิ่มพื้นที่ปาไม)ตลอดจนการบํารุง รักษา
ทรัพยากรปาไม)ให)ดํารงเพื่อสร)างความสมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล)อมของประเทศ มีความจําเป1นที่จะต)อง
รณรงคให)ทุกฝายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ได)ตระหนักถึงความสําคัญของปาไม) และรวมกันหวง
แหนและอนุรักษปาไม)ให)ยั่งยืนตลอดไป และในป;พุทธศักราช ๒๕61 จะเป>นป@แหงการเฉลิมฉลองในโอกาสที่
สมเด็จพระนางเจ'าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘6 พรรษาเพื่อเป1นการรวมเฉลิม
ฉลองในโอกาสดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลภูฟBา จึงจัดให)มีกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ขึ้น
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ'าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ
86 พรรษา ในป@ พ.ศ. 2561
3.2 เพื่อปลูกปdาทดแทนพื้นที่ปdาเสื่อมโทรมในเขตพื้นที่ปdาต'นน้ํา
3.3 เพื่อฟŒ•นฟูและเพิ่มพื้นที่ปdาไม'ให'มีความสมบูรณ9
3.4 เพี่อรณรงค9ปลูกจิตสํานึกและสร'างความตระหนักให'ประชาชนได'มีสวนรวมในการฟŒ•นฟู อนุรักษ9ปdาไม'
และบู รณาการทํ า งานกั บหนวยงานในพื้ น ที่ตํ า บล อาทิ ศู น ย9ภู ฟ$า พัฒ นา กองร'อยทหารพรานที่ 3207 (ฐาน
ปฏิบัติการบ'านสบมาง) โครงการศูนย9ภูฟ$าพัฒนา (สบ.อ. 13 แพร) กรมอุทยานสัตว9ปdาและพันธ9พืช
3.๕ เพื่อรณรงค9สร'างความปรองดอง สมานฉันท9 ของคนในชุมชน และองค9กรหนวยงานราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 จัดกิจกรรมปลูกเฉลิมเกียรติสมเด็จพระนางเจ'าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 86 พรรษา จํานวน 5,000 ต'น
4.2 ปลูกปdาเขตพื้นที่บริเวณปdาต'นน้ํา บ'านนากอกตําบลภูฟ$า
4.3 ข'าราชการ พนักงาน ลูกจ'าง ของ องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
4.4 กํานัน ผู'ใหญ ในตําบลฟ$า ประชาชนในตําบลภูฟ$า และภาคองค9กรเอกชน องค9กรภาครัฐวิสาหกิจ
จํานวน
4.5 ศู นย9 ภูฟ$าพั ฒนา กองร' อยทหารพรานที่ 3207 (ฐานปฏิบั ติการบ'า นสบมาง) โครงการศู นย9 ภูฟ$า
พัฒนา (สบ.อ. 13 แพร) กรมอุทยานแหงชาติ สัตว9ปdา และพันธ9พืช
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5. พื้นที่ดําเนินการ
ปลูกปdาเขตพื้นที่บริเวณปdาต'นน้ํา ในพื้นตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 นําเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
6.2 จัดประชุมแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปลูกปdาเฉลิมพระเกียรติ
6.3 ประชาสัมพันธ9การดําเนินโครงการปลูกปdาเฉลิมพระเกียรติ และขอรับการสนับสนุนกล'าพันธ9จาก
ศูนย9ภูฟ$าพัฒนา
6.4 ดําเนินการปลูกปdาในพื้นที่ตามแผนงาน และโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
2๐,๐๐๐ บาท
9. ผู3รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 เพิ่มพื้นที่ปdาไม' พื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ตําบลภูฟ$า
10.2 ประชาชนทุกหมูเหลาได'รวมปลูกปdาและดูแลรักษาต'นไม' มีจิตสํานึกและความรู'สึกเป>นเจ'าของ
ปdาไม'
10.3 สร'างการมีสวนรวม รวมสร'าความสามัคคี บูรณาการรวมกับหนวยงาน องค9กรตางๆ ในพื้นที่
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1.3 การสร3างจิตสํานึกและความตระหนักแก%เด็กและเยาวชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมนําสังคมไทยเข3มแข็ง(คลินิกครอบครัว)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป=นมา
ในสภาวะป*จจุบันสังคมมีความเจริญก'าวหน'าในการพัฒนาประเทศด'วยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญยึด
ติดอยูกับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท'องถิ่น
ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย9 ทําให'ป*ญหาตางๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหนึ่งเป>น
ป*ญหาที่ต'องแก'ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญ“ู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบันครอบครัว
หากได'รับการเรียนรู' อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล'วเยาวชนก็จะสามารถเป>นบุคคลที่มีคุณภาพ
เกง ดี มีประโยชน9 เมื่อเป>นเชนนี้แล'วป*ญหาตางๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ป*ญหาตางๆ ก็จะลดลง
ดังนั้น องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าได'เล็งเห็นความสําคัญจึงได'จัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัว รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า และโรงเรียนใน
เขตตําบลภูฟ$า โดยมีวัตถุประสงค9เพื่อสานสายใยครอบครัวระหวางผู'ปกครองกับบุตรหลาน ให'เป>นสถาบัน
ครอบครัวที่เข'มแข็ง ให'สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอื้ออาทรตอกัน ตลอดจนสํานึกดีตอ
บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร'าง
ความรู'ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่ อ ให' ผู' เ ข' า รวมโครงการมี บ ทบาทและมี โ อกาสฝ~ ก ปฏิ บั ติ ทํ า กิ จ กรรมรวมกั น อั น กอให' เ กิ ด
ความสัมพันธ9สามัคคีในหมูคณะ
3.2 เพื่อให'ผู'เข'ารวมโครงการได'ฝ~กความเอื้อเฟŒ•อเผื่อแผ และการรู'จักแบงป*นซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให'ผู'เข'ารวมโครงการมีพัฒนาการในด'านรางกาย จิตใจ อารมณ9 และการอยูรวมกันในสังคม
3.4 เพื่อให'ผู'เข'ารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน'าที่ของตนเองและการมีสวนรวม
3.5 เพื่อให'ผู'เข'ารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย9 มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
3.6 เพื่อให'ผู'เข'ารวมโครงการได'สํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผู'ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนบ'านภูฟ$า ครู อาจารย9 คณะผู'บริหาร พนักงานสวนตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชุมผู'เกี่ยวข'องกําหนดจัดงาน
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให'กับหนวยงานที่เกี่ยวข'องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ9เชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เข'ารวมโครงการ
6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ'างตามระเบียบ พร'อมทั้งภาพถายกิจกรรม
6.7 ดําเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน 20,000 บาท
9. ผู3รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาองค9การบริหารสวน
ตําบลภูฟ$า
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 ผู'เข'ารวมโครงการมีพัฒนาการทางด'านรางกาย จิตใจ อารมณ9 สังคมและสติป*ญญาแกเด็ก
10.2 ผู'เข'ารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค9
10.3 ผู'เข'ารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน'าที่ของตนเอง
10.4 ผู'เข'ารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย9 สุจริต มีวินัย
10.5 ผู'เข'ารวมโครงการได'รับความรู'เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
10.6 เพื่อให'ผู'เข'ารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร3างภูมิคุ3มกันทางสังคมให3เด็กและเยาวชนตําบลภูฟา (กิจกรรม “โตไปไม%โกง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป=นมา
ในป*จจุบันการทุจริตคอร9รัปชันเป>นป*ญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝ*งรากลึก เป>นป*ญหาที่สะท'อน
วิกฤตการณ9ด'านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก'ไขป*ญหาได'อยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมต'องมี
คานิยมในการรักความดีและรู'สึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร9รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค9การบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก'ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค9การบริหารสวนตําบล มีอํานาจหน'าที่ในการพัฒนาตําบลทั้ง
ในด'านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต'บังคับแหงกฎหมาย องค9การบริหารสวนตําบลมี
หน'าที่ต'องทําในเขตองค9การบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู'สูงอายุ และผู'พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให'แก
องค9กรปกครองสวนท'องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให'องค9การบริหารสวนตํา บล เมื องพัทยา และองค9การ
บริหารสวนตําบล มีอํานาจและหน'าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน9ของประชาชนในท'องถิ่น
ของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห9และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู'ด'อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแก'ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต'องการพัฒนาคนไทยให'เป>นคนที่สมบูรณ9ทั้งด'านรางกาย จิตใจ อารมณ9 สังคมและ
สติป*ญญา ความรู' มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผู'อื่นได'อยางมีความสุข และมาตรา
25 กําหนดให'รัฐต'องสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรู'ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
องค9 การบริ ห ารสวนตํ า บลภู ฟ$า พิ จ ารณาเห็ น ความสํ า คั ญ ของป* ญ หาดั ง กลาว จึ งได' จั ดโครงการสร' า ง
ภูมิคุ'มกันทางสังคมให'เด็กและเยาวชนตําบลภูฟ$า (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพื่อเป>นการสร'างภูมิคุ'มกันและ
คานิยมที่ถูกต'องซึ่งจะเป>นรากฐานที่สําคัญ ที่ทําให'เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป>นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป>นการ
ป$องกันแก'ไขป*ญหาทุจริตคอร9รัปชันที่ได'ผลที่สุด โดยการปลูกฝ*งจิตสํานึกให'เด็กและเยาวชนรักความถูกต'อง มี
ความซื่อสัตย9สุจริต การยึดมั่นในความสัตย9จริงรู'จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผู'อื่นโดยชอบ ไมคดโกง มี
จิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรู'และคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการ
กระทําใดๆ และพร'อมที่จะเสียสละประโยชน9สวนตนเพื่อรักษาประโยชน9สวนรวม
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝ*งให'เด็กและเยาวชนเป>นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย9 สุจริต
3.2 เพื่อสร'างภูมิคุ'มกันทางสังคมให'เด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร9รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
3.3 เพื่อสงเสริมให'เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร'อมที่จะเสียสละประโยชน9สวนตน เพื่อรักษา
ประโยชน9สวนรวม
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตําบลภูฟ$า จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู' สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู'ประสบการณ9ที่
ได'รับมาปรับใช'กับตนเอง และสังคมสวนรวมได'อยางมีความสุข
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
7. งบประมาณดําเนินการ
๑๐,๐๐๐ บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ผลที่คาดว%าจะได3รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได'รับการปลูกฝ*งให'เป>นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย9 สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ'มกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร9รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร'อมที่จะเสียสละประโยชน9สวนตน เพื่ อรักษาประโยชน9
สวนรวม
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต3านการทุจริตของผู3บริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอต'านการทุจริตของผู'บริหารองค9กรปกครองสวนท'องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได'จัดทํายุทธศาสตร9ชาติวาด'วยการป$องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล'ว 3
ฉบับ ป*จจุบันที่ใช'อยูเป>นฉบับที่ 3 เริ่มจากป@ พ.ศ. 2560 จนถึงป@ พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเป>นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป>นสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได'รับความรวมมือจาก
ฝdายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ9รักษาผลประโยชน9ของชาติและประชาชนเพื่อให'
ประเทศไทยมี ศักดิ์ ศรี และเกี ย รติ ภู มิ ในด' า นความโปรงใสทั ด เที ย มนานาอารยประเทศ โดยกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น9
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต'านทุจริต” มีเป$าหมายหลักเพื่อให'ประเทศไทยได'รับการประเมินดัชนีการรับรู'
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน'อยกวาร'อยละ 50 ในป@ พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได'นั้น การบริหารงานภาครัฐต'องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ'าหน'าที่ของรัฐและประชาชนต'อง
มีพฤติกรรมแตกตางจากที่เ ป>น อยูในป* จจุ บัน ไมใช' ตํา แหนงหน'า ที่ในทางทุ จริต ประพฤติมิชอบ โดยได' กํา หนด
ยุทธศาสตร9การดําเนินงานออกเป>น 6 ยุทธศาสตร9 ดังนี้
ยุทธศาสตร9ที่ 1 สร'างสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตร9ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอต'านการทุจริต
ยุทธศาสตร9ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร9ที่ 4 พัฒนาระบบป$องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร9ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร9ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู'การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค9กรปกครองสวนท'องถิ่นเป>นหนวยงานของรัฐภายใต'โครงสร'างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเน'นการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูท'องถิ่นและเป>นกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป>นหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน9ของประชาชนในท'องถิ่ น การพัฒนาองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นให'เกิ ดความยั่งยืนรั ฐ
จะต'องให'ความเป>นอิสระแกองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณ9ของ
ประชาชนในท'องถิ่น และสงเสริมให'องค9กรปกครองสวนท'องถิ่นเป>นหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแก'ไขป*ญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นจะทําได'
เทาที่จําเป>นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต'องเป>นไปเพื่อการคุ'มครองประโยชน9ของประชาชนในท'องถิ่น
ทั้งนี้ ต'องยอมรับวาป*ญหาการทุจริตในองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นเป>นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได'สร'างความขม
ขื่นใจให'แกคนทํางานในองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นมาเป>นเวลาช'านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค9กรปกครอง
สวนท'องถิ่นประกอบกับมีป*จจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย9สุจริต ของ
คนทํางานราชการสวนท'องถิ่นสวนให'เหือดหายไป และหากจะวากันไปแล'ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นได'เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นมีจํานวน
มาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป>นไปได'สูงที่คนทํางานในท'องถิ่น อาจ
ต'องถูกครหาในเรื่องการใช'อํานาจหน'าที่โดยมิชอบมากกวา แม'วาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในท'องถิ่นจะใช'
อํานาจให'ออกนอกลูนอกทาง จะมีได'ไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความ
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เสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นได'กอให'เกิดขึ้นก็อาจเป>นแคเศษผงธุลีของความเสียหาย
ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค9กรปกครองสวนท'องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเป>นที่ผู'บริหารองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นต'องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอต'านการทุจริตอยางเห็นชัดเป>นรูปธรรม ด'วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป$องกันการทุจริต สงเสริมให'องค9กร
ปกครองสวนท'องถิ่นบริหารงานด'วยความโปรงใส มีความเข'มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ'านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน9สุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป$องกันการ
ทุจริตขององค9กรตนเองตอไปให'ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค"
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอต'านการทุจริตของผู'บริหารองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นด'วยการ
จัดทําแผนป$องกันการทุจริตในองค9กรที่บริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอต'านการทุจริตของผู'บริหาร อยางน'อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอต'านการทุจริตของผู'บริหารตอสาธารณะชน อยางน'อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการป$องกันการทุจริตขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่น 4 ป@
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอต'านการทุจริตของผู'บริหารองค9กรปกครองสวนท'องถิ่น
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข'อง
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป$องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป$องกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป$องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช'แผนปฏิบัติการป$องกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป$องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค9กรปกครองสวนท'องถิ่น
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอต'านการทุจริตของผู'บริหาร อยางน'อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอต'านการทุจริตของผู'บริหารตอสาธารณะชน อยางน'อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป$องกันการทุจริตขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่น 4 ป@ จํานวน 1 ฉบับ
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10.2 ผลลัพธ"
- การบริหารราชการขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่นมีความโปรงใส สามารถป$องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นได'
- ลดข'อร'องเรียนการดําเนินงานขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่น
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2.2 มาตรการสร3างความโปร%งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร3างความโปร%งใสในการบริหารงานบุคคลให3เป=นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต%งตั้ง โยกย3าย โอน เลื่อนตําแหน%ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร'างความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ'างขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า เป>นบุคลากรที่มีความสําคัญตอ
องค9กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค9การบริหารสวนตําบลให'มีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให'
เกิ ด ประโยชน9 ต อองค9 ก ร และประชาชน การพั ฒ นางานขององค9 ก รจะบรรลุ ผ ลได' ต' อ งเริ่ ม มาจากบุ ค ลากร
ผู'ปฏิบัติงาน ซึ่งเป>นป*จจัยสําคัญในการพัฒนางานให'มีคุณภาพ จะต'องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป>นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได' ด'านการพัฒนาระบบบริหารให'มี
ประสิทธิภาพ เป>นธรรม เพื่อนําไปสูการสร'างมาตรฐานความโปรงใส และการให'บริการที่เป>นธรรมตรวจสอบได'
อยางแท'จริงตอไป
เพื่อให'เป>นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค9การบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก'ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหน'าที่ขององค9การบริหารสวนตําบล ต'องเป>นไป
เพื่อประโยชน9สุขของประชาชน โดยใช'วิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี และให'คํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค9การบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจัางการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปiดเผยข'อมูลขาวสาร ทั้งนี้ ให'เป>นไปตาม
กฏหมาย ระเบียบ ข'อบังคับวาด'วยการนั้นและหลักเกณฑ9และวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค9การบริหารสวนตําบลจังหวัดนาน
ดังนั้น เพื่อเป>นการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให'มีประสิทธิภาพ เป>นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได' จึงได'จัดให'มีมาตรการสร'างความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด'านความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององค9การบริหารสวนตําบล
3.2 เพื่อให'การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต'อง โปรงใสสามารถตรวจสอบ
ได'
3.3 เพื่อเป>นการป$องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน9จากการปฏิบัติงานด'านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่ อปรั บ ปรุ งกลไกการปฏิ บั ติ ร าชการด' า นบริ ห ารงานบุ ค คลขององค9 การบริ ห ารสวนตํ า บลให' มี
ประสิทธิภาพได'คนดี คนเกงเข'ามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการด'านการบริหารบุคคลขององค9การบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ9 การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกย'าย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค9การบริหารสวนตําบลจังหวัดนาน เรื่อง หลักเกณฑ9และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค9การบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2558
6.2 นําหลักเกณฑ9การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป>นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานด'านบริหารงานบุคคลขององค9การบริหารสวนตําบลจํานวน 1 มาตรการ
- เจ'าหน'าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป>นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ"
- ลดข'อร'องเรียนในการดําเนินการด'านบริหารงานบุคคลขององค9การบริหารสวนตําบลไมน'อย
กวา 90 %
- บุคลากรขององค9การบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมต่ํากวาระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค9การบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถป$องกันการทุจริต
ของเจ'าหน'าที่ได'
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค9การบริหารสวนตําบล ปลัดองค9การบริหารสวนตําบล และ
หัวหน'าสวนราชการองค9การบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผล
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า เป>นหนวยงานบริหารราชการองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน'าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให'แกประชาชนในท'องถิ่น ตามอํานาจหน'าที่ขององค9การบริหารสวน
ตําบล ทั้งที่เป>นหน'าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค9การบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก'ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน'าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให'แกองค9กรปกครอง
สวนท'องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน'าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให'องค9การบริหารสวนตําบล มีหน'าที่ต'องทําอีก
มากมายในการให'บริการสาธารณะแกประชาชน ผู'มารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององค9การบริหารสวน
ตําบล นั้น มักจะประสบป*ญหาด'านการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยูกับฝdายผู'บริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน'าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน'าหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝdายตาง ๆ ซึ่งเป>นอุปสรรคอยางยิ่งตอการให'บริการ ทําให'การบริการเกิด
ความลาช'า ประชาชนไมได'รับความสะดวกอันอาจเป>นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ'าหน'าที่ สงผลให'ระบบการให'บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให'เป>นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค9การบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก'ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหน'าที่ขององค9การบริหารสวนตําบล ต'องเป>นไป
เพื่อประโยชน9สุขของประชาชน โดยใช'วิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี และให'คํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค9การบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจัางการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปiดเผยข'อมูลขาวสาร ทั้งนี้ ให'เป>นไปตาม
กฏหมาย ระเบียบ ข'อบังคับวาด'วยการนั้นและหลักเกณฑ9และวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด มาตรา60
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค9การบริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข'อบังคับ ข'อบัญญัติหรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ'า
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข'อบังคับ ข'อบัญญัติหรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไมได'กําหนดในเรื่อง
การมอบอํานาจไว'เป>นอยางอื่น นายกองค9การบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเป>นหนังสือให'รองนายก
องค9การบริหารสวนตําบลเป>นผู'ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค9การบริหารสวนตําบลก็ได' แตถ'ามอบให'ปลัดองค9การบริหารสวนตําบลหรือรองปลัดองค9การ
บริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน ให'ทําเป>นคําสั่งและประกาศให'ประชาชนทราบ
ดังนั้น เพื่อให'การบริหารราชการเป>นไปตามหลักการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี ตอบสนองความต'องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให'บริการและไมสร'างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเป>นต'องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหน'าที่ขององค9การบริหารสวนตําบลขึ้น
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อเป>นการลดขั้นตอนการให'บริการประชาชนให'ได'รับความสะดวก รวดเร็ว เป>นธรรมตอบสนอง
ความต'องการของประชาชน
3.2 เพื่อให'ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเป>นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู'บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป$องกันการผูกขาดอํานาจหน'าที่ในการใช'ดุลพินิจอันอาจเป>นเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหน'าที่ราชการ
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัด ทํ า คํ าสั่ งมอบหมายงานของนายกองค9 การบริ ห ารสวนตํา บล ปลัด องค9 การบริ ห ารสวนตํ าบล และ
หัวหน'าสวนราชการองค9การบริหารสวนตําบล จํานวน 3 ฉบับ ประกอบด'วย นายกองค9การบริหารสวนตําบล
มอบหมายให' รองนายกองค9การบริ หารสวนตําบล นายกองค9 การบริห ารสวนตํ าบลมอบหมายให' ปลัด องค9 การ
บริหารสวนตําบล และหัวหน'าสวนราชการ และปลัดองค9การบริหารสวนตําบลมอบหมายให'หัวหน'าสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข'อบังคับและหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจ'งเวียนให'ทุกสวนราชการและผู'รับมอบอํานาจให'ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ9ให'ประชาชนทราบ
6.4 ให'ผู'รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได'รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบล
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานให'ผู'ที่เกี่ยวข'องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมน'อยกวา 3 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ"
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได'รับอยูในระดับดี
- ประชาชนได'รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน'าที่อันเป>นชองทางแหงการทุจริต
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร'างความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป>นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช'หลักการการให'รางวัลเป>นแรงจูงใจให'ผู'ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ'นในการพัฒนาผลงาน
ซึ่งนายกองค9การบริหารสวนจังหวัดภูฟ$า ได'ให'ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป>นเรื่องลําดับต'นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช'ดุลพินิจของ
ผู'บังคับ บัญ ชาในการประเมิ นผลการปฏิบั ติร าชการของผู' ใต'บั งคั บบั ญชา ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนาน เรื่อง หลักเกณฑ9และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค9การบริหารสวน
ตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ได'กําหนดให'นายกองค9การบริหารสวน
ตําบลภูฟ$าแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ด'วยเหตุผลนี้เองจึงเป>นที่มาของ
กิจกรรมการสร'างความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค"
เพื่อให'การบริหารงานบุคคลด'านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เป>นธรรมและสามารถตรวจสอบได'
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบลภูฟ$าภูฟ$า
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล โดยแตงตั้ง
ปลัดองค9การบริหารสวนตําบลเป>นประธานกรรมการ และหัวหน'าสวนราชการเป>นกรรมการ และพนักงานสวน
ตําบล ที่รับผิดชอบงานบุคคลเป>นเลขานุการ
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล โดยประกอบด'วย ประธาน
กรรมการ หัวหน'าสวนและผู'บริหารสถานศึกษาเป>นกรรมการ และพนักงานสวนตําบล ที่รับผิดชอบงานบุคคลเป>น
เลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล เพื่อ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู'บังคับบัญชาได'พิจารณาไว'โดยเจ'าหน'าที่ให'คําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป>นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของพนั ก งานสวนตํ า บล
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให'แกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวน
ตําบล โดยใช'ห ลักเกณฑ9ต ามที่ กํา หนดไว' ในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล เรื่อง หลั กเกณฑ9 และ
เงื่อนไขเกี่ยวกั บการบริหารงานบุคคลขององค9การบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบ
นักทรัพยากรบุคคล องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เป>นธรรม ตรวจสอบได'
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2.2.2 สร3างความโปร%งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช3ประโยชน"ใน
ทรัพย"สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให3เป=นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ"ที่เกี่ยวข3องอย%าง
เคร%งครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามข'อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป@”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให'การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่นเป>นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล'องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร9ขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให'บุคลากรฝdายบัญชี กองคลัง องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให'ความรู'ความ
เข'าใจในการปฏิบัติ ทําให'เกิดความคุ'มคาและมีประสิทธิภาพลดข'อผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามข'อบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป@ และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข'อง ซึ่งถือเป>นเรื่องสําคัญที่องค9กรปกครองสวนท'องถิ่นจะต'องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จําเป>นตอการบริหารงานขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อให'บุคลากรฝdายบัญชี กองคลัง มีความรู'ความเข'าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวข'อง
3.2 เพื่อลดข'อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให'เกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝdายบัญชี กองคลัง องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
5. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว'
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบ
กองคลัง องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 บุคลากรฝdายบัญชี กองคลัง มีความรู'ความเข'าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข'อง
10.2 ลดข'อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให'เกิดความเสียหายแกทางราชการ และเป>นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ'มคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต องค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา

41

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาด'วยหลักเกณฑ9และวิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให'มีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ'มคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน9สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให'เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด'วยการพัสดุ ป@ 2535 และแก'ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข'อง
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด'านจัดซื้อจัดจ'าง
3.2 เพื่อใช'เป>นข'อมูลในการรายงานผู'บริหาร
3.3 เพื่อใช'เป>นข'อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ'างของหนวยงาน
3.4 เพื่อให'ทราบป*ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช'เป>นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป>นข'อมูลให'กับประชาชนสามารถตรวจสอบได'
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหน'าเจ'าหน'าที่พัสดุ
4.2 เจ'าหน'าที่ผู'ปฏิบัติงานด'านพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดเก็บข'อมูลในการจัดซื้อจัดจ'าง
6.2 จํ า แนกวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ' า งและคิ ด เป> น ร' อ ยละของจํ า นวนโครงการและร' อ ยละของจํ า นวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ'าง
6.4 สรุปป*ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ'างประจําป@
6.6 รายงานการวิเคราะห9ผลการจัดซื้อจัดจ'างประจําป@
6.7 เผยแพรข'อมูลให'ประชาชนได'รับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุและทรัพย9สิน กองคลังองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 ประชาชนได'รับทราบข'อมูลในการบริหารงานของหนวยงานด'วยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผู'บริหารมีข'อมูลในการวางแผนการบริหารงานให'มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู'ปฏิบัติงานมีข'อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ'างให'มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ'มคาเป>นประโยชน9กับประชาชน
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร'างความโปรงใสในการใช'จายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยการป$องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อเป>นการปฏิบัติงานให'โปรงใส สามารถตรวจสอบได'
3.2 เพื่อให'หนวยงานมีระบบป$องกันผลประโยชน9ทับซ'อน
3.3 เพื่อเป>นการป$องกันการใช'จายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพ'อง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจ'าหน'าที่ผู'ปฏิบัติงานด'านพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวข'องกับผู'เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เกี่ยวข'องกับผู'เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป$องกันผลประโยชน9ทับซ'อน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบ
งานพัสดุและทรัพย9สิน กองคลังองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 มีระบบป$องกันผลประโยชน9ทับซ'อน
10.2 มีการป$องกันการใช'จายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพ'อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได'
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรข'อมูลขาวสารด'านการจัดซื้อ – จัดจ'าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่ อ งจากองค9 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลภู ฟ$ า มี ฐ านะเป> น นิ ติ บุ ค คล มี อํ า นาจหน' า ที่ ใ นการจั ด ทํ า บริ ก าร
สาธารณะด'วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได'และการใช'จายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แตต'องเป>นไปตามอํานาจหน'าที่และกฎหมายที่กําหนดไว' ดังนั้น การที่องค9การบริหารสวน
ตําบล จะบริหารงานให'มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน9สูงสุดแกประชาชน จะต'องบริหารงานด'วยความซื่อสัตย9
สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได'ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่ อให' เ ป> น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ องค9 การบริ ห ารสวนตํ า บล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท' า ย ที่
กํ า หนดให' ก ารปฏิ บั ติ ง านตามอํ า นาจหน' า ที่ ข ององค9 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลต' อ งเป> น ไปเพื่ อ ประโยชน9 สุ ข ของ
ประชาชน โดยใช'วิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดีและให'คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัด
จ'าง และการเปiดเผยข'อมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให'องค9การบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
หน'าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให'เป>นหน'าที่ขององค9การบริหารสวนตําบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข'อมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาด'วยหลักเกณฑ9และวิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 23 ที่ กําหนดให' การจั ดซื้ อจั ดจ'า ง ให' สวนราชการดํา เนิ นการโดยเปiด เผยและเที่ย งธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน9และผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค9ที่จะใช' ราคา และประโยชน9
ระยะยาวที่จะได'รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให'การบริหารงบประมาณขององค9การบริหารสวนตําบล เป>นไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได' เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน9สูงสุดแกประชาชนในท'องถิ่น จึงมีความจําเป>นต'องจัดโครงการเผยแพรข'อมูล
ขาวสารด'านการจัดซื้อ – จัดจ'าง เพื่อให'ประชาชนได'เข'าถึงข'อมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ'างขององค9การ
บริหารสวนตําบล ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อให'ประชาชนได'รับทราบข'อมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ'างตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององค9การบริหารสวนตําบล
3.2 เพื่อเสริมสร'างความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได'ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป$องกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรข' อ มู ล การจั ด ซื้ อ – จั ด จ' า ง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององค9 การบริ ห ารสวนตํ า บล ที่
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด'วยการพัสดุขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่น พ.ศ. 2535 แก'ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ได'แก ทางเว็บไซต9 บอร9ดประชาสัมพันธ9 หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร'สาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า และชุมชนตางๆ ภายในเขตองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมข'อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ'าง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ'าง

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต องค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา

45

- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู'ผานการคัดเลือกพร'อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ'าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธ9ตามชองทางการประชาสัมพันธ9ขององค9การบริหารสวน
ตําบล ได'แก ทางเว็บไซต9 บอร9ดประชาสัมพันธ9 ระบบกระจายเสียงไร'สาย หนวยงานราชการ เป>นต'น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบ
กองคลัง องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 ผลผลิต
เผยแพรข'อมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ'างไมน'อยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ"
- ประชาชนได'เข'าถึงข'อมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ'างไมน'อยกวาร'อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ'างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป>นไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได'ทุกขั้นตอน
- สามารถลดป*ญหาการร'องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ'างได'
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร'างความโปรงใสในการใช'จายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยการป$องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อเป>นการปฏิบัติงานให'โปรงใสสามารถตรวจสอบได'
3.2 เพื่อให'หนวยงานมีระบบป$องกันผลประโยชน9ทับซ'อน
3.3 เพื่อเป>นการป$องกันการใช'จายเงินเพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพ'อง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจ'าหน'าที่ผู'ปฏิบัติงานด'านพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวข'องกับผู'เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เกี่ยวข'องกับผู'เสนองานในการจัดหาพัสดุเพื่อป$องกันผลประโยชน9ทับซ'อน
7. ระยะเวลําาเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณพ.ศ. 2560 – 2563)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบ
งานพัสดุ กองคลัง องค9การบริหารสวนภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 มีระบบป$องกันผลประโยชน9ทับซ'อน
10.2 มีการป$องกันการใช'จายเงินเพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพ'อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได'
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรข'อมูลขาวสารด'านการจัดซื้อ – จัดจ'าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า มีฐานะเป>นนิติบุคคลมีอํานาจหน'าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ
ด'วยตนเองทั้งในเรื่องการจัดหารายได'และการใช'จายเงินและการบริหารงานตางๆตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะแตต' องเป> นไปตามอํา นาจหน'า ที่ และกฎหมายที่ กําหนดไว' ดังนั้ นการที่ องค9 การบริห ารสวนตํ า บลจะ
บริหารงานให'มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน9สูงสุดแกประชาชนจะต'องบริหารงานด'วยความซื่อสัตย9สุจริตมีความ
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได'ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให'เป>นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค9การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1
กํ า หนดให' ก ารปฏิ บั ติ ง านตามอํ า นาจหน' า ที่ ข ององค9 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลต' อ งเป> น ไปเพื่ อ ประโยชน9 สุ ข ของ
ประชาชนโดยใช'วิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดีและให'คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ'าง
และการเปiดเผยข'อมูลขาวสารประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให'องค9การบริหารสวนตําบลมีอํานาจหน'าที่อื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติให'เป> นหน'าที่ ขององค9การบริหารสวนตํ าบลทั้ งนี้ตามพระราชบัญญั ติข'อมู ลขาวสารของ
ราชการพ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาด'วยหลักเกณฑ9และวิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
มาตรา 23 ที่กําหนดให'การจัดซื้อจัดจ'างให'สวนราชการดําเนินการโดยเปiดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึง
ประโยชน9และผลเสียทางสังคมภาระตอประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค9ที่จะใช'ราคาและประโยชน9ระยะยาวที่จะ
ได'รับประกอบกัน
ดังนั้นเพื่อให'การบริหารงบประมาณขององค9การบริหารสวนตําบลเป>นไปอยางโปรงใสตรวจสอบได'เกิด
ประสิ ทธิภ าพและเกิดประโยชน9 สูงสุ ดแกประชาชนในท' องถิ่ นจึงมีความจํ าเป>น ต'องจัดโครงการเผยแพรข'อมู ล
ขาวสารด'านการจัดซื้อ – จัดจ'างเพื่อให'ประชาชนได'เข'าถึงข'อมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ'างขององค9การ
บริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อให'ประชาชนได'รับทราบข'อมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ'างตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆขององค9การบริหารสวนตําบล
3.2 เพื่อเสริมสร'างความโปรงใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได'ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป$องกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรข'อมูลการจัดซื้อ – จัดจ'างตามแผนงาน/โครงการตางๆขององค9การบริหารสวนตําบลที่ดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด'วยการพัสดุขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่นพ.ศ. 2535 แก'ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทางได'แกทางเว็บไซต9บอร9ดประชาสัมพันธ9หนังสือระบบกระจายเสียงไร'สาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบล และชุมชนตางๆภายในเขตองค9การบริหารสวนตําบล
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมข'อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศดังนี้
-ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ'าง
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-ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ'าง
- ประกาศกําหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน
-ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน
-ประกาศรายชื่อผู'ผานการคัดเลือกพร'อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ'าง
-ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธ9ตามชองทางการประชาสัมพันธ9ขององค9การบริหารสวน
ตําบลได'แกทางเว็บไซต9บอร9ดประชาสัมพันธ9ระบบกระจายเสียงไร'สายหนวยงานราชการเป>นต'น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณพ.ศ. 2560 – 2563)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบ
กองคลัง องค9การบริการสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 ผลผลิต
เผยแพรข'อมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ'างไมน'อยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ"
-ประชาชนได'เข'าถึงข'อมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ'างไมน'อยกวาร'อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ
จัดจ'างทั้งหมด
-การจัดหาพัสดุเป>นไปอยางโปรงใสตรวจสอบได'ทุกขั้นตอน
-สามารถลดป*ญหาการร'องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ'างได'
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2.3 มาตรการการใช3ดุลยพินิจและใช3อํานาจหน3าที่ให3เป=นไปตามหลักการบริหารกิจการบ3านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข3องในแต%ละขั้นตอน เปYดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข%ายสารสนเทศขององค"กร
ปกครองส%วนท3องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาด'วยหลักการบริหารจัดการบ'านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให'องค9กร
ปกครองสวนท'องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ9การบริหารกิจการบ'านเมืองทีดี โดยอยางน'อยต'องมีหลักเกณฑ9เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต'องการของประชาชน ตลอดจนจัดให'มีการ
รับฟ*งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู'รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให'สอดคล'องกับความต'องการ
ของประชาชนมากที่สุ ด ประกอบกับในป@ที่ผ านมาได'มีการประเมิ นองค9กรปกครองสวนท'องถิ่น ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได'ดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกป@นั้น
เพื่อให'การประเมินบริหารจัดการบ'านเมืองที่ดีเป>นไปด'วยความเรียบร'อยเกิดประโยชน9สุขตอประชาชน
เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ ต อภารกิ จ ขององค9 ก รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความคุ' ม คา สามารถลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานและ
ตอบสนองความต' องการของประชาชนได' อ ยางแท' จ ริ ง หรื ออยางน' อยมี ผ ลการประเมิ น ไมต่ํ า กวาป@ ที่ ผ านมา
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าจึงได'จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต'องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค9กรปกครองสวนท'องถิ่นและอํานาจหน'าที่ขององค9การบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเป>นสําคัญ
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต'องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟ*งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู'รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให'บริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าให'สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตําบลภูฟ$า
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ'าหน'าที่ขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
4.5 ผู' บั งคั บ บั ญ ชามอบอํ า นาจการตั ด สิ นใจเกี่ ย วกั บ การสั่ งการ อนุ ญ าต การอนุ มัติ และการปฏิ บั ติ
ราชการใดๆ ไปสูผู'ใต'บังคับบัญชาซึ่งมีหน'าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค9การบริหารสวนตําบลต'องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให'บริการที่สามารถปฏิบัติได'จริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผู'บังคับบัญชา
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สามารถมอบอํ า นาจการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การสั่ ง การอนุ ญ าต การอนุ มัติ หรื อการปฏิ บั ติ ร าชการใดๆ ให' แ ก
ผู'ใต'บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค9การบริหารสวนตําบลมอบอํานาจให'รองนายกองค9การบริหารสวนตําบล หรือปลัดองค9การบริหารสวน
ตํา บลให' ป ระชาชนทราบโดยทั่ ว ไปพร' อมทั้ งจั ด ทํ า แผนภู มิแสดงขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการให'
ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟ*งข'อร'องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ให'นายกองค9การบริหารสวนตําบลและ
ผู'บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 ประชาชนได' รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว ในการติ ด ตอขอรั บ บริ การ และมี ความพึ ง พอใจในการ
ให'บริการของเจ'าหน'าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร'นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล'องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําให'ภาพลักษณ9ขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให'ประชาชน
มีความศรัทธาตอคณะผู'บริหารมากยิ่งขึ้น
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติร ะเบียบบริ หารราชการแผนดิ น (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป> น
กฎหมายที่ เป>น ที่มาของการปฏิรูป ระบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว'ว า “การบริหาร
ราชการต'องเป>นไปเพื่อประโยชน9สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ'มคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเป>น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต'องการของประชาชน” และเพื่อให'การ
ดําเนินการดังกลาวเป>นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงได'มีการประกาศใช'
พระราชกฤษฎีกาวาด'วยหลักเกณฑ9และวิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให'องค9กร
ปกครองสวนท'องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ9การบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
น'อยต'องมีหลักเกณฑ9เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ
ต'องการของประชาชน
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า เป>นองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน'าที่
ขององค9การบริหารสวนตําบลต'องเป>นไปเพื่อประโยชน9สุขของประชาชน ดังนั้นงานให'บริการจึงเป>นงานบริการ
แบบหนึ่ งของระบบการบริ การสาธารณะ ที่ ผู' บ ริ ห ารและพนั กงานทุ กทานจะต' องรวมกั น ปรั บ ปรุ งและแก' ไ ข
กระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต'องการของประชาชนได'มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล'ว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให'เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต'องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก'ไขป*ญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าให'กับประชาชนได'อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อให'ประชาชนได'รับการบริการได'อยางสะดวกรวดเร็วและถูกต'อง
3.2 เพื่อให'สามารถตรวจสอบความต'องการของประชาชน รับรู'สภาพป*ญหาและแก'ไขป*ญหาที่เกิดขึ้นได'
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให'คํานึงถึงผลลัพธ9ในด'านการบริการประชาชนผู'
มาติดตอขอรับบริการ
3.4 เพื่อให'การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได'
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าและผู'ที่มาติดตอราชการกับองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให'มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให'ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู'รับผิดชอบให'เป>นป*จจุบัน
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6.4.2 ปรับปรุงป$ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให'บริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธ9เผยแพรข'อมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดให'มีกลอง/ตู'รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร9มคําร'องตางๆ พร'อมตัวอยางการกรอกแบบฟอร9มทุกงานบริการ
6.4.6 จั ด ทํ า คํ า สั่ ง การให' บ ริ ก ารประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจั ดให' มี การให' บ ริ ก ารแก
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการให'บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให'บริการ เพื่อนําจุดบกพรองในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแก'ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให'บริการให'ดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดป@งบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําป@ พ.ศ. 2561-2564
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษาฯ องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 ประชาชนได'รับการบริการได'อยางสะดวกรวดเร็วและถูกต'อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต'องการของประชาชน รับรู'สภาพป*ญหาและแก'ไขป*ญหาที่เกิดขึ้นได'
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ9 ในด'านการบริการประชาชนผู'มาติดตอ
ขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได'
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของผู3มีอํานาจในองค"กรปกครองส%วนท3องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหน'าที่ให'กับผู'ใต'บังคับบัญชาในการบริหารงานในด'านตางๆ ภายในองค9กรนั้น ก็เพื่อ
เป>นการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให'เกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให'ผู'ใต'บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ
ความรู' ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป>นอยางดี ด'วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให'การ
บริหารงานกอให'เกิดประโยชน9สูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานต'องมีการปรับให'เข'ากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณ9ที่การ
บริหารราชการต'องเป>นไปเพื่อประโยชน9สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ'มคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต'องการของประชาชน แตทั้งนี้ต'องมีผู'รับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเป>นหลักการ
บริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค"
เพื่ อ ให' ก ารบริ ห ารราชการขององค9 ก ารบริ ห ารสวนภู ฟ$ า ภายใต' ก รอบอํ า นาจหน' า ที่ ต ามที่ กฎหมาย
กําหนดให'เป>นไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน9สูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผู'บริหารองค9การบริหารสวนตําบล ปลัด หรือหัวหน'าสวนราชการองค9การบริหารสวนตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผู'บริหาร ปลัด
หรือหัวหน'าสวนราชการองค9การบริหารสวนตําบล เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ'งคณะผู'บริหาร ปลัด หรือหัวหน'าสวนราชการองค9การบริหารสวนตําบล ที่ได'รับ
มอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการให'บริการประชาชน/บริการสาธารณะได'อยางมีประสิทธิภาพ
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค"การบริหารส%วนตําบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค9การบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก'ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ.2552 ได'บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน'าที่ของนายกองค9การบริหารสวนตําบลไว'หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้ง
มีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน'าที่ของนายกองค9การบริหารสวนตําบลเอาไว' การที่นายกองค9การ
บริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผู'เดียว ก็อาจทําให'เกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอน
ตางๆ เกิ ดขึ้ นได' ดังนั้น เพื่อเป> นการแก'ไขป* ญหาตางๆ ที่อาจเกิ ดขึ้ น องค9 การบริห ารสวนตํ าบล จึงได' กํา หนด
มาตรการให'มีการมอบอํานาจของนายกองค9การบริหารสวนตําบลให'รองนายกองค9การบริหารสวนตําบล ปลัด
องค9การบริหารสวนตําบล ได'ปฏิบัติราชการแทนนายกองค9การบริหารสวนตําบล
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่ อให' การใช' ดุ ล ยพิ นิ จ ตางๆ ของฝd า ยบริ ห ารเป> น ไปโดยรอบคอบ ตามหลั กการบริ ห ารกิ จ การ
บ'านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให'เป>นการป$องกันการทุจริตคอร9รัปชันของเจ'าหน'าที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอยางน'อยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกองค9การบริหารสวนตําบลเสนอนายกองค9การบริหารสวน
ตําบลพิจารณา
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน'าที่ของนายกองค9การบริหารสวนตําบลให'รองนายกองค9การบริหารสวน
ตําบล ปลัดองค9การบริหารสวนตําบล ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
ร'อยละ 80 ของเป$าหมายดําเนินการแล'วเสร็จ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต องค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา

55

1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ3าพนักงานท3องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได'บัญญัติกําหนดอํานาจหน'าที่ของนายกองค9การบริหาร
สวนตําบลในฐานะเจ'าพนักงานท'องถิ่นไว'หลายประการ ทั้งการอนุญาตกอสร'างอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติม
ดัดแปลงอาคาร เป>นต'น ซึ่งล'วนแตเกี่ยวข'องกับสิทธิ หน'าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช'อํานาจอยูกับ
นายกองค9การบริหารสวนตําบลก็อาจเป>นผลให'การบริการประชาชนเกิดความลาช'า และอาจเป>นชองวางที่ทําให'
เกิดการทุจริตขึ้นมาได' ดังนั้น จึงได'กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจ'าพนักงานท'องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อให'การใช'ดุล ยพินิ จของเจ'า พนักงานท'องถิ่นตามพระราชบัญ ญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522
เป>นไปอยางรอบคอบ
3.2 เพื่อป$องกันการทุจริตคอร9รัปชันของเจ'าหน'าที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คําสั่งนายกองค9การบริหารสวนตําบลมอบอํานาจเจ'าพนักงานท'องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ให'กับรองนายกองค9การบริหารสวนตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
เสนอคําสั่งองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า มอบอํานาจเจ'าพนักงานท'องถิ่นให'รองนายกองค9การบริหาร
สวนตํา บลเป>น ผู'ป ฏิบัติ ราชการแทนนายกองค9การบริ หารสวนตํ าบลในการใช' อํา นาจเจ' าพนั กงานท'องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
กองชาง องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองค9การบริหารสวนตําบลในฐานะเจ'าพนักงานท'องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค"การบริหารส%วนตําบล ปลัดองค"การบริหาร
ส%วนตําบล และหัวหน3าส%วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า เป>นหนวยงานบริหารราชการองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน'าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให'แกประชาชนในท'องถิ่น ตามอํานาจหน'าที่ขององค9การบริหารสวนตําบล
ทั้งที่เป>นหน'าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค9การบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก'ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ.2552 หน'า ที่ตามพระราชบั ญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให'แกองค9กรปกครองสวน
ท'องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน'าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให'องค9การบริหารสวนตําบลมีหน'าที่ต'องทําอีกมากมาย
ในการให'บริการสาธารณะแกประชาชน ผู'มารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององค9การบริหารสวนตําบลนั้น
มักจะประสบป*ญหาด'านการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝdาย
บริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน'าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน'าหนวยงาน
ระดั บ สํ า นั ก กอง และฝd า ยตางๆ ซึ่ ง เป> น อุ ป สรรคอยางยิ่ ง ตอการให' บ ริ ก าร ทํ า ให' ก ารบริ ก ารเกิ ด ความลาช' า
ประชาชนไมได'รับความสะดวกอันอาจเป>นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ'าหน'าที่ สงผลให'ระบบการให'บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน'าที่ของ
องค9การบริหารสวนตําบล ต'องเป>นไปเพื่อประโยชน9สุขของประชาชน โดยใช'วิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี
และให' คํา นึ งถึ งการมีส วนรวมของประชาชนในการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาองค9 การบริห ารสวนตํ าบล การจัด ทํ า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจัางการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปiดเผยข'อมูลขาวสาร ทั้งนี้
ให'เป>นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข'อบังคับวาด'วยการนั้นและหลักเกณฑ9และวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค9การบริหารสวนตําบลจังหวัดนาน
ดังนั้น เพื่อให'การบริหารราชการเป>นไปตามหลักการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี ตอบสนองความต'องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให'บริการและไมสร'างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเป>นต'องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหน'าที่ขององค9การบริหารสวนตําบลขึ้น
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อเป>นการลดขั้นตอนการให'บริการประชาชนให'ได'รับความสะดวก รวดเร็ว เป>นธรรม ตอบสนอง
ความต'องการของประชาชน
3.2 เพื่อให'ประชาชนมีความพึงพอใจในการให'บริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเป>นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู'บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป$องกันการผูกขาดอํานาจหน'าที่ในการใช'ดุลยพินิจอันอาจเป>นเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหน'าที่ราชการ
4. เปาหมาย
จัด ทํ า คํ าสั่ งมอบหมายงานของนายกองค9 การบริ ห ารสวนตํา บล ปลัด องค9 การบริ ห ารสวนตํ าบล และ
หัวหน'าสวนราชการ จํานวน 3 ฉบับ ประกอบด'วย นายกองค9การบริหารสวนตําบลมอบหมายให'รองนายกองค9การ
บริหารสวนตําบล นายกองค9การบริหารสวนตําบลมอบหมายให'ปลัดองค9การบริหารสวนตําบล และหัวหน'าสวน
ราชการ และปลัดองค9การบริหารสวนตําบลมอบหมายให'หัวหน'าสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข'อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจ'งเวียนให'ทุกสวนราชการและผู'รับมอบอํานาจให'ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ9ให'ประชาชนทราบ
6.4 ให'ผู'รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได'รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานให'ผู'ที่เกี่ยวข'องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมน'อยกวา 3 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ"
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได'รับอยูในระดับดี
- ประชาชนได'รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน'าที่อันเป>นชองทางแหงการทุจริต
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก%หน%วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให3เป=นที่ประจักษ"
2.4.1 ยกย%องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย" สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย%องและเชิดชูเกียรติแก%บุคคล หน%วยงาน องค"กรดีเด%น ผู3ทําคุณประโยชน"หรือเข3า
ร%วมในกิจกรรมขององค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา
2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให'เกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเป>นการสร'างรากฐานอันสําคัญใน
การพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเป>นสุข โดยเฉพาะเน'นการสงเสริมและสนับสนุนให'คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล'าหาญ ซื่อสัตย9สุจริต และเสียสละเพื่อสวนรวม ถือ
วาเป>นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อสงเสริมให'บุคลากร หนวยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด'วย
ความซื่อสัตย9 สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเป>นแบบอยางแกประชาชนตําบลภูฟ$า ผู'ที่ทําคุณประโยชน9หรือเต็มใจ
เข'ารวมในกิจกรรมขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าอยางสม่ําเสมอ องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าจึงจัดกิจกรรม
ยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย9 สุจริต และการตอต'านการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องค9กรดีเดน ผู'ทํา
ความดี มีความซื่อสัตย9สุจริต และผู'ทําคุณประโยชน9หรือเข'ารวมในกิจกรรมขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า โดย
การมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกยองบุคคลผู'เสียสละและทําคุณประโยชน9ให'กับองค9การบริหารสวนตําบลที่
ควรได'รับการยกยองชมเชย และเป>นบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค9 เผยแพร ประชาสัมพันธ9 ให'ประชาชน
หนวยงาน องค9กรในเขตองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ามีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อสร'างขวัญและกําลังใจแกผู'ทําคุณประโยชน9 และมีสวนรวมในกิจกรรมขององค9การบริหารสวน
ตําบลภูฟ$า
3.2 เพื่อสงเสริมการสร'างแรงจูงใจให'ประชาชน หนวยงาน องค9กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าตระหนักถึงความซื่อสัตย9สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน9สวนรวม
3.3 เพื่อรณรงค9 เผยแพร ประชาสัมพันธ9 ให'ประชาชน หนวยงาน องค9กรในเขตองค9การบริหารสวน
ตําบลภูฟ$ามีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หนวยงาน องค9กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
- ผู'ทําคุณประโยชน9 และมีสวนรวมในกิจกรรมขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า ตําบลภูฟ$า อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร'างมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑ9การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องค9กรดีเดน
6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องค9กรทําความดี เพื่อให'เป>นแบบอยาง
6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องค9กรดีเดนที่ผานการ
คัดเลือกและได'คะแนนสูงสุด
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดป@งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 ยกยองและเชิ ด ชู เ กี ย รติ แกบุ คคล หนวยงาน องค9 กรดี เ ดน ผู' ทํ า คุ ณ ประโยชน9 ห รื อเข' า รวมใน
กิจกรรมขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10.2 ประชาชน หนวยงาน องค9กรในเขตองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ามีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
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2.4.3 ยกย%องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู3ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป>นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป@ ตั้งแตกอนวิกฤติการณ9ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลัง
ได' ท รงเน' น ย้ํ า แนวทางการแก' ไ ขเพื่ อ ให' ร อดพ' น และสามารถดํ า รงอยู ได' อ ยางมั่ น คงและยั่ ง ยื น ภายใต' ก ระแส
โลกาภิวัฒน9และความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล'อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม'ผล ไม'ยืนต'น พืชสมุนไพร
พืชใช'สอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเป>นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย ทําให'ต'องใช'
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต'นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให'ต'องหัน
กลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกิน
ได' จึ งเป> น อี กแนวทางหนึ่ งที่ น าสนใจ เนื่ องจากเป> น การเกษตรแบบพึ่ งพาตนเองเป> น การใช' พื้น ที่ เ ล็ กๆ ให' เ กิ ด
ประโยชน9 ปลอดภัยจากการใช'สารเคมีและสารพิษตกค'าง ทําให'สภาพแวดล'อมของบริเวณบ'านนาอยูนาอาศัย และ
ที่สําคัญสามารถใช'บริโภคในครัวเรือนเป>นการลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป>นการเพิ่มรายได'ให'แกครอบครัวอีกด'วย
ตั้งแตป@ 2558 ได'เกิดภาวะฝนทิ้ งชวงและปริมาณน้ําฝนที่มีน'อยกวาปกติ จึ งเกิดภาวะภัยแล' ง ทําให'
เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานสวนใหญไมสามารถทํานาปรังได' แตยังมีเกษตรกรที่มีพื้นที่อยูใกล'กับคลองสงน้ํา
ประมาณ 500 ไร เกษตรกรเหลานี้จะอาศัยน้ําจากชลประทานในชวงแรกของการปลอยน้ําจนถึงชวงเก็บเกี่ยว
เกษตรกรได'รับทราบถึงสถานการณ9ภัยแล'งดี และได'ดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได'มีการลดพื้นที่การทํานา
ปรังลงอยางมาก โดยองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า ได'สงเสริมการให'ความรู'และการสนับสนุนป*จจัยการผลิต ซึ่ง
มีเกษตรกรสมัครใจเข'ารวมโครงการฯ โดยพืชที่ใช'น้ําน'อยเพื่อปลูกทดแทนการปลูกข'าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว
พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชใช'น้ําน'อยแทนการปลูกข'าวนาปรังนั้น จะเห็น
ได'วาใช'น้ําน'อยกวาการปลูกข'าว เชน พื้นที่ทําน้ํา 1 ไร ใช'น้ํา 1,738 ลูกบาศก9เมตร ขณะที่พื้นที่ปลูกสับปะรด 1
ไร ใช' น้ํา 583 ลูกบาศก9เมตร เป> นต'น จึ งเป>นวิ ธีหนึ่งของการดําเนิ นการมาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่ได'รั บ
ผลกระทบจากภัยแล'งในพื้นที่ตําบลหนองตาแต'มอยางยั่งยืน
องค9การบริ ห ารสวนตํ า บลภูฟ$าได' เห็ นความสํ า คัญ ของการสงเสริ มการดํ าเนิน ชี วิต ตามหลั กเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งเริ่ ม จากการดํ า เนิ น ชี วิ ต ในครั ว เรื อ นเป> น ลํ า ดั บ แรก จึ ง ได' ร วมกั บ ศู น ย9 บ ริ ก ารและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลภูฟ$าคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลด
การใช'ทรัพยากรน้ําและต'นทุนในการใช'จายลงได' และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได'อีก
ทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล'งให'สอดคล'อง
กับปริมาณน้ําต'นทุนและสถานการณ9ที่เกี่ยวข'องเพื่อเป>นตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรู'เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรที่ได'รับผลกระทบจากภัยแล'งให'มีรายได'จากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางยั่งยืน จึงได'จัดทํากิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู'ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งให'เป>นวิทยากรประจําศูนย9เรียนรู'โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย9สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป>นตัวอยางให'แกเกษตรกรได'น'อมนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ'าอยูหัวมาใช'ในการดําเนินชีวิตอีกด'วย
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3. วัตถุประสงค"
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู'ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให'เป>นตัวอยางและเป>นวิทยากร ประจํา
ศูนย9เรียนรู'โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย9สาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดให'แกเกษตรกร
4. สถานที่ดําเนินการ
ศูนย9เรียนรู'เศรษฐกิจพอเพียงตําบลภูฟ$า
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย9บริการฯ ประจําตําบลภูฟ$า
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป@ 2561-2564
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งให'เป>นวิทยากรประจําศูนย9 ศูนย9สาธิตเกษตรผสมผสาน
5.4 ประชาสัมพันธ9 ศูนย9สาธิตเกษตรผสมผสาน
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
8. ผู3รับผิดชอบโครงการฯ
งานสงเสริมการเกษตร สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข'ารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดให'ความรู'ของศูนย9เรียนรู'โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนย9สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย9เรียนรู'เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป$าหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข'าศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน
10. ผลลัพธ"
10.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเข'ารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเป>นรูปธรรม
10.2 ศูนย9เรียนรู'โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย9สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย9เรียนรู'
เกษตรผสมผสาน ดําเนินงานอยางเป>นรูปธรรมและเป>นศูนย9เรียนรู'มีชีวิตของตําบลหนองตาแต'มได'
10.3 ศูนย9เรียนรู'โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย9สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย9เรียนรู'
เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได3ทราบ หรือรับแจ3งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดํา เนิน การให3 มีข3อตกลงระหว%างบุค ลากรในองค"ก รได3 ปฏิบัติหน3าที่ ราชการด3 วยความ
ซื่อสัตย" สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ3านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข3อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐได'กําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป>นหลักรวมถึงข'อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากป*จจัยทางวัฒนธรรมขององค9กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อให'เกิดการทุจริต
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค9กรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององค9กรให'
กลายเป>นสิ่งที่ยอมรับได'ของผู'บริหารและเจ'าหน'าที่ภายในองค9กร โดยการสร'างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมในการตอต'านการทุจริตภายในองค9กร ของผู'บริหารและเจ'าหน'าที่ถึงแม'จะเป>นสิ่งที่ยากตอการ
ดําเนินงานก็ตาม แตเป>นสิ่งสําคัญที่หนวยงานต'องสร'างให'เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองค9กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป>นการสร'างแนวรวมในการตอต'านการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า จึงได'จัดทํามาตรการ “จัดทําข'อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด'วยความซื่อสัตย9 สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี ขึ้น
เพื่อเป>นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค9กรที่จ ะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานให'สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อให'บุคลากรปฏิบัติราชการด'วยความซื่อสัตย9 สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ'านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให'ทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร'างวัฒนธรรมองค9กรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค9กรปฏิบัติตามเกณฑ9ตัวชี้วัดข'อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําข'อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผู'บริหารท'องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด'วยความซื่อสัตย9 สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข'อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผู'บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ9พร'อมแจ'งให'ทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
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9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
มีการจัดทําข'อตกลงการปฏิบัติราชการ
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข3อตกลงการปฏิบัติราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิ บั ติ ห น' า ที่ ข องสวนราชการต' องใช' วิ ธี การบริ ห ารกิ จ การบ' า นเมื องที่ ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ งให' คํ า นึ งถึ งความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู' ป ฏิ บั ติ งานการมี ส วนรวมของประชาชนการเปi ด เผยข' อมู ล การติ ด ตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน ทั้ งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิ จ ประกอบกั บ พระราชกฤษฎี กาวาด' วย
หลักเกณฑ9และวิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว'วา เพื่อประโยชน9ในการปฏิบัติ
ราชการให'เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธี การจั ด ทํ าความตกลงเป> น ลายลั กษณ9 อักษร หรื อโดยวิ ธี การอื่ น ใด เพื่อแสดงความรั บ ผิด ชอบในการปฏิ บั ติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให'สวนราชการ จัดให'มีคณะผู'ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการเกี่ ยวกั บผลสั มฤทธิ์ ของภารกิ จ คุ ณภาพการให'บ ริการ ความพึ งพอใจของประชาชน
ผู'รับบริการ ความคุ'มคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ9 วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าจึงได'จัดให'มีการจัดทําข'อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในข'อตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ากับปลัดองค9การบริหารสวน
ตําบลภูฟ$า และหัวหน'าสํานักปลัด/ผู'อํานวยการกอง และให'มีการลงนามจัดทําข'อตกลงทุกป@ เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่ อให' การปฏิ บัติ ร าชการตามข'อตกลงการปฏิ บัติ ร าชการของหนวยงานระดั บ สํา นั ก/กอง/ฝd า ย
เป>นไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 เพื่อให'หนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝdาย มีความเข'าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใช'เป>นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝdาย ตามข'อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจําป@งบประมาณ 2561-2564
3.4 เพื่อให'หนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝdาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป>นข'อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข3อตกลงการปฏิบัติราชการของหน%วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝKาย
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า ได'ทําข'อตกลงผลงานกับผู'ใต'บังคับบัญชาเป>นลายลักษณ9อักษรอยางชัดเจน
โดยจัดทําข'อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝdาย เพื่อให'การดําเนินงานตามข'อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุเป$าหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจ
ตามระดับผลงาน โดยได'มีการลงนามบันทึกข'อตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองค9การบริหารสวนตําบลกับ
ปลัดองค9การบริหารสวนตําบล และปลัดองค9การบริหารสวนตําบลกับหัวหน'าหนวยงานในสังกัด พร'อมคณะทํางาน
ได'รวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อให'เกิดประโยชน9สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให'เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ'มคาในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต'องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู'และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต องค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา

65

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝdายตางๆ และผู'ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข'าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาด'วยหลักเกณฑ9การบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ9 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให'มีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาข'อมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข'องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป>นต'น
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู'กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู'จัดเก็บ
ข'อมูล เพื่อให'การดําเนินการเป>นไปตามเป$าหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผู'บริหารของหนวยงานในการ
กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว
1.3 รับฟ*งความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให'การดําเนินงานบรรลุตามเป$าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กําหนด
1.4 วัดผลลัพธ9ที่ได'จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเป$าหมาย และเกณฑ9การให'คะแนน
1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต'นไมเป>นไปตามเป$าหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแก'ไขให'การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป$าหมายที่กําหนดไว'
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช'
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง
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2.5.2 มีการให3ความร%วมมือกับหน%วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได3ดําเนินการตามอํานาจหน3าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค"กรปกครองส%วนท3องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให3ความร%วมมือกับหน%วยตรวจสอบที่ได3ดําเนินการตามอํานาจหน3าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา
2. หลักการและเหตุผล
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าให'ความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ได'ดําเนินการตามอํานาจหน'าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า เนื่องจากเห็นความสําคัญของ
การตรวจสอบที่จะเป>นป*จจัยสําคัญชวยให'การดําเนินงานตามภารกิจขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าเป>นไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยป$องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให'ความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ)
แล'ว องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ายังให'ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด'วย โดยให'มีเจ'าหน'าที่ตรวจสอบ
ภายในทําหน'าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุก
สวนราชการ
การให'ความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป@ ได'
มอบหมายให'หนวยงานผู'เบิก/หัวหน'าหนวยคลัง มีหน'าที่ให'คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจ'าหน'าที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีได'รับข'อทักท'วงให'หัวหน'าหนวยงานผู'เบิก/หัวหน'าหนวยงานคลังปฏิบัติตาม
ข'อทักท'วงโดยเร็ว อยางช'าไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่ได'รับแจ'งข'อทักท'วง กรณีที่ชี้แจงข'อทักท'วงไปยัง สตง.
แล'ว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะล'างข'อทักท'วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให'ผู'วาราชการ
จังหวัดให'เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได'รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด'วย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่น พ.ศ.
2547 แก'ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให'งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝdายนิติการ
และดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน'าที่ดําเนินการให'เป>นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด
เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร'องเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน'าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให'ความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได'ดําเนินการตามอํานาจ
หน'าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า เพื่อความโปรงใส
และป$องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป@ ไมพบการทุจริตแตอยางใด
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อให'เป>นมาตรการจัดการ กรณีได'รับทราบหรือรับแจ'ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปรงใส และป$องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง จัดทําข'อตกลงการปฏิบัติราชการตอผู'บริหาร
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
- ทุ กสํ า นั ก/กอง/งาน ให' ความรวมมื อกั บ หนวยตรวจสอบที่ ได' ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน' า ที่ เ พื่ อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต องค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา
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- ปฏิบัติตามข'อทักท'วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ใช'จายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใช'สอย และวัสดุ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ามีมาตรการจัดการ กรณีได'รับทราบหรือรับแจ'ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต
10.2 องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ามีความโปรงใส และป$องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ'านเมืองที่ดี
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2.5.3 ดําเนินการให3มีเจ3าหน3าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให3เป=นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร3องเรียน
กล%าวหาบุคลากรในองค"กรปกครองส%วนท3องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน3าที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต%งตั้งผู3รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร3องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด'วยองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ามีนโยบายใช'หลักธรรมาภิบาลสงเสริมให'ภาคประชาชนเข'ามามีสวน
รวมโดยเปi ดโอกาสให' ประชาชนสามารถเสนอเรื่ องร' องเรี ยน แจ' งเบาะแส เสนอข' อคิด เห็ น ซึ่ งสามารถยื่ น คํ า
ร'องเรียนผานชองทางตางๆ ได'แก ระบบอินเตอร9เน็ต ทางโทรศัพท9 หรือแจ'งเบาะแสด'วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให'การดําเนินการรับเรื่องร'องเรียนเป>นไปด'วยความเรียบร'อย สามารถแก'ไขความเดือดร'อนของ
ประชาชนได'อยางมีประสิทธิภาพ จึงได'แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร'องเรียนประจําองค9การบริหาร
สวนตําบลภูฟ$า รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องร'องเรียนขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าขึ้น เพื่อดําเนินการ
มาตรการจั ด การในกรณี ได' รั บ ทราบหรื อรั บ แจ' งเรื่ องร' องเรี ย นตางๆ เจ' า หน' า ที่ รั บ ผิ ด ชอบได' ถือปฏิ บั ติให' เ ป> น
แนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อจัดให'มีเจ'าหน'าที่ผู'รับผิดชอบดําเนินการรับแจ'งเรื่องร'องเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดให'มีมาตรการจัดการในกรณีได'รับทราบหรือรับแจ'งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป>นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล'องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ9เกี่ยวข'องอยางถูกต'อง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจ'าหน'าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร'องเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผู'รับผิดชอบเรื่องร'องเรียน
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องร'องเรียนขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6.3 จัดประชุมให'ความรู'เจ'าหน'าที่ผู'รับผิดชอบเรื่องร'องเรียนเพื่อใช'เป>นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแก'ไขป*ญหาเรื่องร'องเรียนที่ได'รับจากชองทางการร'องเรียนตางๆ ให'เป>นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเป>นธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร'องเรียนขององค9การบริหารสวนตําบล
ภูฟ$าให'ผู'รับบริการ ผู'มีสวนได'เสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน
สามารถเข'าใจและใช'ประโยชน9จากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวได'ตรงกับความต'องการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
เจ'าหน'าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร'องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร'องเรียนขององค9การบริหาร
สวนตําบลภูฟ$าตามคูมือดําเนินการเรื่องร'องเรียนขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล'องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ9ที่เกี่ยวข'องอยางถูกต'อง
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มิติที่ 3 การส%งเสริมบทบาทและการมีส%วนร%วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให3มีและเผยแพร%ข3อมูลข%าวสารในช%องทางที่เป=นการอํานวยความสะดวกแก%ประชาชนได3มี
ส%วนร%วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน3าที่ขององค"กรปกครองส%วนท3องถิ่นได3ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให3มีศูนย"ข3อมูลข%าวสารตามกฎหมายว%าด3วยข3อมูลข%าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร%ข3อมูลข%าวสารด3านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย"สินขององค"การ
บริหารส%วนตําบล และการรับเรื่องร3องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริห ารงานราชการในป* จ จุบั น ภาคประชาชนได' เ ข'า มามี สวนรวมและมี บ ทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนท'องถิ่นในด'านตางๆ การบริหารงานราชการสวนท'องถิ่นต'องสามารถตรวจสอบได' ต'อง
มีความโปรงใส ต'องให'ประชาชนได'รับทราบข'อมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเป>นการป$องกันมิให'
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให'เกิดประโยชน9สูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค"
เพื่อเผยแพรข'อมูลขาวสารในการปฏิบัติงานให'ประชาชนได'รับรู' เพื่อประชาสัมพันธ9การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร'างและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให'มี
ความเข'มแข็งเพื่อให'มีระบบ และกลไกในการป$องกันและตรวจสอบมิให'เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน'าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพรข'อมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป@ และการจัดซื้อจัดจ'าง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ9เกี่ยวกับการชําระภาษีท'องถิ่น และการรับเรื่องร'องเรียนทางด'านการเงินการ
คลัง ผานทางเว็บไซต9ขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า และปiดประกาศข'อมูลดังกลาวที่บอร9ดประชาสัมพันธ9ของ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
ประชาชนได'รับรู'ข'อมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได'ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค9การบริหารสวนตําบล ทําให'ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
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3.1.3 มีการปYดประกาศ เผยแพร%ข3อมูลข%าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป=นประโยชน"กับการมี
ส%วนร%วมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให3มีช%องทางที่ประชาชนเข3าถึงข3อมูลข%าวสารขององค"การบริหารส%วนตําบลภู
ฟา”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด'วยพระราชบัญญัติข'อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให'หนวยงาน
ของรัฐจะต'องจัดให'มีการเผยแพรข'อมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสร'างและการจัดองค9กร อํานาจหน'าที่
แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าจึงได'ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรข'อมูลที่สําคัญๆ
ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อให'การเผยแพรข'อมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเป$าหมาย ได'แก
หนวยประชาสัมพันธ9 ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซต9ของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศั พท9 เ ฉพาะ การเผยแพรข' อมู ล ทางสื่ อสิ่ ง พิ มพ9 ต างๆ โทรทั ศน9 วิ ทยุ สื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ กส9 อื่น ๆ ทั้ ง นี้ เพื่ อให'
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน'าที่และเข'าถึงข'อมูลตามภารกิจหลักขององค9การ
บริหารสวนตําบลภูฟ$าได'งายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อให'มีชองทางการเผยแพรข'อมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให'ประชาชนหรือผู'รับบริการสามารถเข'าถึงข'อมูลขาวสารได'สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให'มีชองทางในการรับเรื่องร'องเรียนที่เข'าถึงประชาชนได'งาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรข'อมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมน'อยกวา 5 ชองทาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
จัดให'มีและเผยแพรข'อมูลขาวสารในชองทางที่เป>นการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ได'แก
- บอร9ดหน'าสํานักงานองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
- บอร9ดประชาสัมพันธ9ขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าร'านค'าชุมชนตามชุมชน/หมูบ'าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ9เคลื่อนที่
- ศูนย9ข'อมูลขาวสารขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่น มีเจ'าหน'าที่ให'บริการประจําและให'ประชาชน
สืบค'นได'เอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป@
- ประชาสัมพันธ9ข'อมูลการดําเนินงานขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว
- หนังสือพิมพ9หรือวิทยุท'องถิ่น
- ประกาศผานเว็บไซต9/เว็บบอร9ด/เฟสบุ–ค ที่มีข'อมูลผลการดําเนินงานขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต องค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา

72

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
จํานวนชองทางในการเผยแพรข'อมูลขาวสารของหนวยงาน
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ"
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมป*จจุบัน ความเจริญก'าวหน'าด'านวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ ก'าวหน'าไปมากเครื่องมือ
สื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส9 ต างๆ ที่ ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง การนํ า เอาเทคโนโลยี ต างๆ เข' า มาใช' ใ นการ
ดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ9 เพื่อให'บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให'ความรู'
ความเข' าใจได' งายในชวงระยะเวลาสั้น ๆ หรือชวงระยะเวลาอัน จํากั ดนั้ นเป> นเรื่ องที่ต'องปู พื้นฐาน สร' างความ
นาเชื่อถือ และนาสนใจให'กับกิจกรรม/โครงการขององค9การบริหารสวนตําบล ให'สามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ได'ชัดเจนถูกต'อง ฉะนั้นการสร'างความสัมพันธ9กับประชาชนต'องการ
ให'ประชาชนเข'าถึงและมีสวนรวมรับรู'ในภารกิจขององค9การบริหารสวนตําบล จึงจําเป>นต'องพิจารณาในการเลือก
สื่อให'เหมาะสมกับสภาวการณ9นั้นๆ การใช'สื่อเทคนิคและวิธีการเป>นอยางไรบ'าง ในแตละขั้นตอนที่ตางกันเป>นสิ่ง
สําคัญ ทั้งนี้เพื่อให'ประชาชนยอมรับและให'ความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท
หน'าที่ อยางโปรงใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค"
1. เพื่อประชาสัมพันธ9การดําเนินงานขององค9การบริหารสวนตําบลให'ประชาชนได'รับทราบโดยผานทาง
สื่อประเภทตางๆ ได'แก สื่อสิ่งพิมพ9, สื่อวิทยุ, โทรทัศน9, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส9
2. เพื่อสร'างจิตสํานึกให'เกิดการเรียนรู' รับรู'และเข'าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค9การบริหารสวน
ตําบลอยางถูกต'องและโปรงใส
3. เพื่อสงเสริมให'ประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององค9การบริหารสวนตําบล
4. เพื่อให'เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท'องถิ่นของตน
5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ให'เป>นที่ทราบกันอยางแพรหลาย
6. เพื่ อ ความสั ม พั น ธ9 ที่ ดี แ ละเชื่ อ มความสามั ค คี ร ะหวางองค9 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บล สื่ อ มวลชนและ
ประชาชน
4. เปาหมาย
เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ9เผยแพรภารกิจขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าให'แกประชาชนโดยทั่วไป
อยางกว'างขวาง
4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป@ เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององค9การบริหารสวนตําบล
4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู'บริหาร
4.3 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ9องค9การบริหารสวนตําบล และคูมือการให'บริการประชาชน
4.4 จัดทําคูมือสําหรับประชาชน
4.5 ป$ายประชาสัมพันธ9
4.6 จดหมายอิเล็กทรอนิกส9
4.7 เสียงตามสาย
4.8 อื่นๆ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดําเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพื่อให'เกิดการเรียนรู'อยางเหมาะสมตามภารกิจขององค9การบริหารสวนตําบล
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
ใช'แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าเป>นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด
ดังนี้
- ประชาชนได'รับทราบเข'าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค9การบริหารสวนตําบลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ9 ไมน'อยกวาร'อยละ 60
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3.2 การรับฟ?งความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร3องเรียน/ร3องทุกข"ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟ?งความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน3าที่ของ
องค"กรปกครองส%วนท3องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต%อความเป=นอยู% และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท3องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองท'องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนที่เ กี่ยวข'องในการสงเสริ มสนับสนุน ให'ทุกหมู บ'า น/ชุ มชน มี กระบวนการจั ดทํ า
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให'หนวยงานภาครัฐ องค9กรปกครอง
สวนท'องถิ่น นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเป>นกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
ท'องถิ่นของประชาชน องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าได'ดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน
ประจําป@งบประมาณ 2561 - 2564 เพื่อนํามาบรรจุไว'ในแผนพัฒนาสี่ป@ขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
ประจําป@ พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการนําเข'าบรรจุไว'ในรางข'อบัญญัติงบประมาณขององค9การบริหารสวน
ตําบล ในป@ถัดไปงานสวัสดิการสังคม สํานักงานปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าจึงได'จัดให'มีโครงการประชุม
ประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําป@ พ.ศ. 2561-2564 ขึ้น
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่ อจัด เก็บ ข'อมู ลพื้น ฐานที่เ ป>นมาตรฐานสามารถนําไปใช' ประโยชน9ในการจัด ทําแผนชุ มชนและ
วางแผนพัฒนาท'องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก'ไขป*ญหาของผู'นําชุมชน
3.3 เพื่อให'ได'แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว'ในแผนพัฒนาสี่ป@ขององค9การบริหารสวนตําบล
3.4 เพื่อรับทราบป*ญหาและความต'องการที่แท'จริงของประชาชน
3.5 เพื่ อ ฝ~ ก ให' ป ระชาชนได' ร วมกระบวนการ รวมคิ ด รวมทํ า รวมแก' ป* ญ หา และสงเสริ ม ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
3.6 เพื่อให'ประชาชนมีสวนรวมในการป$องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค9การ
บริหารสวนตําบล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข'อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให'มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 6 หมูบ'าน ในเขตองค9การบริหาร
สวนตําบลภูฟ$า สําหรับให'ประชาชนได'แสดงความคิดเห็นให' ได'มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว'ใน
แผนพัฒนาสี่ป@ขององค9การบริหารสวนตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู'จัดเก็บข'อมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวข'อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข'าใจ
6.5 ดําเนินการจัดเก็บข'อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข'อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข'อมูล
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6.6 จัดประชุมผู'นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงให'กองวิชาการฯ และหนวยงานที่เกี่ยวข'อง
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให'ผู'บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให'มีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 6 หมูบ'าน ระหวางเดือน
มีนาคม – เมษายน 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
1. มีข'อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได'มาตรฐานสําหรับใช'ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท'องถิ่น
2. ได'รับทราบป*ญหาและความต'องการที่แท'จริงของประชาชนในแตละชุมชน
3. ได'แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว'ในแผนพัฒนาสี่ป@องค9การบริหารสวนตําบล
4. ประชาชนได'แสดงความคิดเห็นและรวมกันแก'ไขป*ญหาของชุมชน
5. ประชาชนได'เข'ามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได'มีสวนรวมในการป$องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค9การบริหาร
สวนตําบล
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1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย"รับเรื่องราวร3องทุกข"องค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า เป>นหนวยงานภาครัฐที่เน'นการให'บริการประชาชน และมีเป$าหมายให'มี
การบริการประชาชนในด'านตางๆ ที่อยูในอํานาจหน'าที่ด'วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน9ตอ
ประชาชนผู'รับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเป>นศูนย9กลางที่จะได'รับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป>นสําคัญ
ดั งนั้ น เพื่ อให' การดํ า เนิ น งานด' า นบริ การเป> น ไปอยางตอเนื่ องและเป> น การอํ า นวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต'อ งการของประชาชน องค9ก ารบริห ารสวนตํา บลภูฟ$า จึง มีก ารจัด ตั้ง ศูน ย9รับ เรื่อ งราวร'อ ง
ทุกข9เพื่อไว'สําหรับรับเรื่องร'องเรียน/ร'องทุกข9 จากประชาชนที่ได'รับความเดือดร'อนตางๆ
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อรับทราบป*ญหาความเดือดร'อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได'แก'ไขป*ญหาได'อยางถูกต'องหรือ
นํามาเป>นข'อมูลในการทําแผนงานโครงการแก'ไขป*ญหาตอไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานองค9การบริหารสวน
ตําบลภูฟ$า
3.3 เพื่อเสริมสร'างความสัมพันธ9อันดีระหวางบุลากรขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า กับประชาชนใน
พื้นที่
4. เปาหมาย
ให'บริการรับเรื่องร'องเรียน/ร'องทุกข9 จากประชาชนในพื้นที่ที่ได'รับความเดือดร'อนรําคาญหรือผู'มีสวนได'
เสียที่เกี่ยวข'อง โดยการปฏิบัติราชการต'องสามารถให'บริการได'อยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล'วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สร'างความเชื่อมั่นไว'วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต'องการของประชาชน
ผู'รั บ บริ การ และผู' มีสวนได' ส วนเสี ย ที่ มีความหลากหลายและมี ความแตกตางกั น ได' อยางเหมาะสมและมี การ
จัดเตรียมระบบการแก'ไขหรือบรรเทาป*ญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได'
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจ'าหน'าที่ผู'รับผิดชอบรับเรื่องร'องเรียน/ร'องทุกข9
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธ9ให'ประชาชนทราบชองทางในการร'องทุกข9/ร'องเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู'บริหารพิจารณาสั่งการเจ'าหน'าที่ผู'เกี่ยวข'อง เพื่อแก'ไขป*ญหาตามความจําเป>น
และเรงดวน
5.4 แจ'งผลการปฏิบัติงานให'ผู'ร'องทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ให'บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร9 – วันศุกร9 ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางร'อง
ทุกข9/ร'องเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6.2 ทางโทรศัพท9หมายเลข 054-718990 ทางโทรสารหมายเลข 054-718990
6.3 ทางเว็บไซต9
6.4 ทางไปรษณีย9
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
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8. ผู3รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบล องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร'องทุกข9/ร'องเรียน ประจําสัปดาห9/ประจําเดือน ทําให'เห็นวาประชาชนได'มีสวน
รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงให'เห็นถึงการเปiดโอกาสให'ประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
9.2 สามารถดําเนินการแก'ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร'องเรียน/ร'องทุกข9
9.3 แจ'งผลการดําเนินการให'ผู'ร'องเรียนทราบภายใน 15 วัน
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข3อเท็จจริงให3ผู3ร3องเรียน/ร3องทุกข"รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจ'าหน'าที่ในการรับเรื่องร'องเรียน ร'องทุกข9 เป>นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน'าที่ราชการทุกครั้ง
จะต'องมีการตรวจสอบ กลั่ นกรองการใช'อํานาจ โดยการเปiดโอกาสให'ทุกภาคสวนได'รับ ทราบข'อเท็จจริ ง ข' อ
กฎหมายที่ถูกต'อง และต'องเป>นธรรมกับทุกฝdาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร'องเรียนร'องทุกข9เสร็จแล'วให'
แจ'งผู'ร'องรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข'องอยางเครงครัดลดป*ญหาทุจริต
3.2 เพื่อให'เกิดการปฏิบัติหน'าที่ราชการอยางถูกต'องโดยการนําข'อเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3.3 เพื่อให'ผู'ร'องได'รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร'องเรียนร'องทุกข9และสงเสริมภาคประชาชน
รวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดําเนินการ
ผู'ร'องเรียนร'องทุกข9ทุกราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบข'อเท็จจริงแล'วเสร็จแจ'งผู'ร'องโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ป@งบประมาณ 2561 – 2564
8. ผู3รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
9. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 การปฏิบัติหน'าที่ราชการถูกต'องตามระเบียบ กฎหมาย เป>นธรรมกับทุกฝdาย
10.2 ใช'เป>นแนวทางปฏิบัติงานด'านการร'องเรียนร'องทุกข9
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3.3 การส%งเสริมให3ประชาชนมีส%วนร%วมบริหารกิจการขององค"กรปกครองส%วนท3องถิ่น
3.3.1 ดําเนินการให3ประชาชนมีส%วนร%วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต%งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด'วยการจัดทําแผนพัฒนาองค9กรปกครองสวนท'องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค9กรจั ด ทํ า แผนพัฒ นา ข' อ 7 (2) และข' อ 9 กํ า หนดให'มีองค9 กรและโครงสร' า งขององค9 กรจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให'องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าในฐานะองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นรูปแบบองค9การบริหาร
สวนตําบล มีองค9กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด'วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค9กรปกครองสวนท'องถิ่น พ.ศ. 2548 องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า โดยงานนโยบายและแผน จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าขึ้น
3. วัตถุประสงค"
เพื่อสงเสริมให'บุคลากรขององค9การบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนได'มีสวนรวม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาสี่ป@องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าให'สอดคล'องกับประเด็น
หลักการพัฒนาที่ประชาคมตําบลภูฟ$า และคณะกรรมการพัฒนาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ากําหนดด'วยความ
ถูกต'อง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู'แทนประชาคมตําบล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า บางตําแหนงในป*จจุบันจะ
ครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป@ ตามที่ระเบียบฯ องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าจึงต'องดําเนินการคัดเลือกบุคคล
ในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
แทนกรรมการฯ เพื่อให'เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด'วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค9กรปกครอง
สวนท'องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค9กรจัดทําแผนพัฒนา ข'อ 7(2) และข'อ 9 ที่กําหนด
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห9นโยบายและแผน สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ามีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค9การบริหารสวนตําบลภู
ฟ$าเพื่อเป>นองค9กรในการยกรางแผนพัฒนาสี่ป@องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าเพื่อใช'เป>นแผนพัฒนาในการพัฒนา
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องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าความต'องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า ด'วย
ความถูกต'อง โปรงใส สุจริต และให'ความสําคัญในการตอต'านการทุจริต

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต องค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา

82

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู%บ3านและประชาคมตําบล ประจําป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข'องกับการกระจายอํานาจและองค9กรปกครองสวนท'องถิ่น เป>นกฎหมายที่คอนข'างใหม
และมีจํานวนหลายฉบับด'วยกัน ทําให'ประชาชนยังไมอาจได'รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าจึงได'จัดทําโครงการ อบต.สัญจร
ประชุมประชาคมหมูบ'านและประชาคมตําบลประจําป@ 2561 ขึ้น เพื่อให'ประชาชนมีความรู'ความเข'าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาท'องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค"
เพื่อให'การบริหารจัด การเป>นไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบได'เพื่ อ
เผยแพรความรู'ให'กับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า เพื่อรับฟ*ง
ความคิดเห็น ข'อเสนอแนะในการพัฒนาท'องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 อีก
ทางหนึ่งด'วย
4. เปาหมาย
ผู'นําองค9กรประชาชน เชน กํานัน ผู'ใหญบ'าน ผู'ชวยผู'ใหญบ'าน สารวัตรกํานัน ผู'นําชุมชนแพทย9ประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค9การบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
จํานวนไมน'อยกวา 200 คน
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจ'าของสถานที่
5.2 แตงตั้งคณะทํางาน
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝ~กอบรม พร'อมกําหนดตารางการฝ~กอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณ
ไมใช'งบประมาณ
8. ผู3รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
ผู'เข'ารวมประชุมประชาคมสามารถเข'าใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจและเป>นการสร'างทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนท'องถิ่น
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3.3.2 ดําเนินการให3ประชาชนมีส%วนร%วมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต%งตั้งตัวแทนประชาคมเข3าร%วมเป=นคณะกรรมการตรวจรับงานจ3าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าได'ดําเนินการตามข'อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป@ในด'านการ
จัดซื้อจัดจ'างขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่นในรอบป@งบประมาณ และสงเสริมให'ภาคประชาชน (ประชาคม) ให'มี
สวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการป$องกันการทุจริตในองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
3. วัตถุประสงค"
เพื่อเป>นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองค9การบริหารสวนตําบลภู
ฟ$า อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าได'มีกฎหมาย ระเบียบ ข'อบังคับ กําหนดให'
ภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ให'มีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการ
การป$องกันการทุจริตในองค9การบริหารสวนตําบลนั่นคือได'ทําหน'าที่อยางถูกต'อง
4. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบ'านทั้ง 6 หมูบ'าน
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ให'มีสวนรวมกับองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าได'มีกฎหมายระเบียบ ข'อบังคับ กําหนดให'ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต'องไปมีสวนเกี่ยวข'องกับองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าในหลายๆ สวน เชน ให'
ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเป>นกรรมการตามระเบียบฯ วาด'วยการพัสดุ เชน เป>นกรรมการเปiดซองสอบราคาเป>น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป>นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป>นกรรมการตรวจการจ'าง ฯลฯ
5.2 มีการฝ~กอบรมตัวแทนประชาคมให'มีความรู'ความเข'าใจเรื่องระเบียบฯวาด'วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู'ทํา
ความเข'าใจระเบียบตางๆ จะได'ปฏิบัติได'อยางถูกต'อง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการทุกป@งบประมาณ
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
8. ผู3รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดและกองคลัง องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค9การบริหารสวน
ตําบลภูฟ$า
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน'าที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานท'องถิ่นของตนเอง
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3.3.3 ดําเนินการให3ประชาชนมีส%วนร%วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด'วยกรมสงเสริมการปกครองท'องถิ่นกําหนดให'องค9การบริหารสวนตําบลในฐานะองค9กรปกครองสวน
ท'องถิ่นต'องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป>นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค9การบริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเป$าหมายหรือไม ตลอดจนเป>นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค9การบริหารสวนตําบล เพื่อนําผลที่ได'จากการประเมินมาใช'ในการปรับปรุง แก'ไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดําเนินภารกิจตางๆ ขององค9การบริหารสวนตําบลตอไป
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาด'วยหลักเกณฑ9
และวิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เพื่อให'การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ามีการขับเคลื่อนอยางเป>น
รูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมให'องค9การบริหารสวนตําบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต'องการของประชาชน เพื่อประโยชน9สุขของประชาชนโดยใช'
วิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี และให'คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปiดเผยข'อมูลขาวสาร โดยให'เป>นไปตามหลักเกณฑ9และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได'อยางถูกต'องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให'เกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค9การ
บริหารสวนตําบลภูฟ$า และเป>นการเฝ$าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค9การบริหารสวน
ตําบลภูฟ$า
3.3 เพื่อดําเนินงานให'เป>นไปตามนโยบายของผู'บริหารท'องถิ่นองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจ'าหน'าที่ผู'รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค9การบริหารสวนตําบล
ภูฟ$า
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวข'องเพื่อรวบรวมข'อมูล
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ9การดําเนินโครงการ
6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ'าหน'าที่ผู'รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558)
จํานวน 7 คน ประกอบด'วย
(1) ผู'แทนชุมชนองค9กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผู'แทนสมาชิกสภาอบต.
2 คน
(3) ผู'ทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัด
เป>นกรรมการและเลขานุการ
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(5) หัวหน'าสํานักปลัด
เป>นผู'ชวยเลขานุการ
(6) นักบริหารงานทั่วไป
เป>นผู'ชวยเลขานุการ
ให'คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าตามหลักเกณฑ9และ
วิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าป@ละ 2 ครั้งเป>น
อยางน'อยแล'วเสนอผลการประเมินให'องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าทราบ เพื่อนําผลที่ได'จากการประเมินมาใช'ใน
การปรับปรุงแก'ไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
3) จั ด ทํ า แบบประเมิ น ผลและแบบรายงานผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการของ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป@
4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ามอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ'าหน'าที่ผู'รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
6.7 การดําเนินโครงการให'เป>นไปตามแผนการดําเนินงาน
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององค9การบริหาร
สวนตําบลภูฟ$าพร'อมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล'วรายงานให'ผู'บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแก'ไขตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
ผลการปฏิบัติราชการขององค9การบริหารสวนตําบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป@ที่ผานมา
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ"และวิธีการ
บริหารกิจการบ3านเมืองที่ดีขององค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดีขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่น ซึ่งสอดคล'องกับหมวด
5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาด'วยหลักเกณฑ9และวิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1. การบริหารราชการเพื่อให'เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ'มคาในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าให'เกิดความโปรงใส
ตรวจสอบได' เสริมสร'างบทบาทของประชาชน เข'ามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบ'าน และเพื่อให'
สอดคล'องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดีขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่น ซึ่งสอดคล'องกับหมวด 5
และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาด'วยหลักเกณฑ9และวิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค"
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค9การบริหารสวนตําบล ให'เกิดความโปรงใส ตรวจสอบได'
เสริมสร'างบทบาทของประชาชน
2. เพื่อเปiดโอกาสให'ประชาชนเข'ามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค9การ
บริหารสวนตําบลภูฟ$า
4. เปาหมาย
ผู'แทนชุมชน ผู'แทนสภาท'องถิ่น ผู'ทรงคุณวุฒิ ผู'แทนพนักงานสวนตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการโครงการ
6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าตามหลักเกณฑ9และวิธีการบริหาร
กิจการบ'านเมืองที่ดี
6.3 รายงานผลการพิจารณาให'ผู'บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ9ฯ กําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
เป>นการเปiดโอกาสให'ประชาชนได'เข'ามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค9การบริหารสวน
ตําบลภูฟ$า หรือโครงการที่มีผลกระทบตอความเป>นอยูของประชาชนทําให'องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ามีความ
โปรงใส ตรวจสอบได'
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มิติที่ 4 การเสริมสร3างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค"กรปกครองส%วนท3องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดินกําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให3ผู3กํากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาด'วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กํ า หนดให' ห นวยรั บ ตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในที่ ไ ด' กํ า หนดไว' รายงานตอผู' กํา กั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางน'อยป@ละหนึ่งครั้ง ภายในเก'าสิบวันนับจากวันสิ้นป@งบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให'การปฏิบัติถูกต'องและเป>นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าจึงได'มี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เป>นประจําทุกป@
3. วัตถุประสงค"
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค9กรขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให'นายกองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผู'กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ตามกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
5. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค9กร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผู'บริหารมีหนังสือแจ'งให'ทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องค9ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค9กร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข'อ 6 ระดับองค9กร และนําเสนอผู'บริหาร พร'อมจัดสงรายงานให'ผู'กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณดําเนินการ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผนงาน องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
1. บุคลากรมีความรู'ความเข'าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให'เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป$องกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน9สูงสุดตอองค9กรและประชาชนโดยรวม
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให3มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให3ผู3กํากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป>นกลไกที่สําคัญและเป>นเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเป>นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานให'อยูในระดับที่ยอมรับได'ซึ่งจะทําให'ปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค9 ใน
อดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ได'มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให'ใช'
เป>นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข'อหารือตางๆ
โดยสวนใหญ จะเน'นไปที่การควบคุมด'านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให'ถูกต'องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ9ที่
ทางราชการกําหนดไว' ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการด'านอื่นๆ นอกเหนือจากด'านการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึง
ไมสามารถสะท'อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได' ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป>น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด'านและสามารถสะท'อนภาพให'เห็นเป>นองค9รวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป>นชองทางรั่วไหลทําให'เกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน'าที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให'บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่
กําหนดขึ้น และพัฒนาให'ระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
องค9 การบริ ห ารสวนตํ าบลภู ฟ$าพิ จ ารณาแล' ว เห็น วาเพื่อให' องค9 กรมี แนวทางในการกํา หนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให'เป>นไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงได'กําหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าขึ้น
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อให'การปฏิบัติงานเป>นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให'การใช'ทรัพยากรเป>นไปอยาง
ประหยัดและคุ'มคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ'อนหรือไมจําเป>น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด'านการเงิน
หรือด'านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให'มีข'อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต'องครบถ'วนและเชื่อถือได' สร'างความมั่นใจแกผู'บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข'อง
3.3 เพื่อให'บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข'อตกลง ระเบียบข'อบังคับตางๆ
ของหนวยงานอยางถูกต'องและครบถ'วน
4. เปาหมาย
เพื่อให'การควบคุมภายในขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าเป>นไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเป>นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานให'อยูในระดับที่ยอมรับได' ซึ่ง
จะทําให'การปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค9
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาด'วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข'อ 6
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5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อให'การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าเป>นไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให'คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข'อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ให'นายกองค9การบริหารสวนตําบลและ
ผู'บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า/ 4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หน%วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ประโยชน"ที่คาดว%าจะได3รับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงค9ที่วางไว'อยางมีประสิทธิภาพ
2. การใช'ทรัพยากรเป>นไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ'มคา
3. มีข'อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต'อง ครบถ'วนและเชื่อถือได' สามารถนําไปใช'ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเป>นไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข'อบังคับที่วางไว'
5. เป>นเครื่องมือชวยผู'บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข'อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร'อยละ 80 ได'ดําเนินการแก'ไข
10.3 ร'อยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู'ที่เกี่ยวข'องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู'ที่เกี่ยวข'องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร'อยละ 80 ในระดับมาก)
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาด'วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กําหนดให'องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช'มาตรฐานการ
ควบคุ มภายในเป> น แนวทางหรือเครื่ องมื อในการบริ หารจัด การความเสี่ย งที่เ กิ ดจากการดํา เนิน กิ จกรรม หรื อ
โครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผู'กํากับดูแลอยางน'อยป@ละหนึ่งครั้ง ภายในเก'าสิบวันนับจากวันสิ้นป@งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค9เพื่อ
สร'างความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค9ของการควบคุม
ภายในด' า นประสิ ทธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของการดํ า เนิ น งานและการใช' ท รั พยากร ซึ่ งรวมถึ ง การดู แ ลรั กษา
ทรัพย9สิน การป$องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับ
ตรวจ ด'านความเชื่อถือได'ของรายงานทางการเงิน และด'านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข'อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี
การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดให'มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป$องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให'
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค9ของการควบคุมภายใน จึงได'กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อให'สวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป$องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ
3.2 เพื่อให'มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู'กํากับดูแลภายใน
เวลาที่กําหนด
3.3 เพื่อเป>นการเสริมสร'างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให'เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสวนราชการขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า (ระดับ
องค9กร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให'ทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป@
6.2 หัวหน'าสวนราชการขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$านําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ
ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)
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6.3 หัวหน'าสวนราชการขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ารายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร'อมป*ญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือ
จะต'องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผู'กํากับดูแลอยางน'อยป@ละหนึ่งครั้งภายในเก'าสิบวันนับจากวันสิ้นป@งบประมาณ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผู'กํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด
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4.2 การสนับสนุนให3ภาคประชาชนมีส%วนร% วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช%องทางที่สามารถดําเนินการได3
4.2.1 ส%งเสริมให3ประชาชนมีส%วนร%วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แต%งตั้ง โอน ย3ายข3าราชการ พนักงาน ลูกจ3าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส%งเสริมให3ประชาชนมีส%วนร%วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต%งตั้ง การโอน ย3าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป>นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเป>นสิ่งสําคัญหรือเป>นหัวใจขององค9กรจึงมักจะ
กําหนดหน'าที่ ของงานเป>น เรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข'อบังคับที่ ปฏิบัติงานใน
องค9กรหรือหนวยงาน เพื่อให'มีประสิทธิภาพและเพื่อให'การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค9
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าจึงได'กําหนดมาตรการสงเสริมให'ประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แตงตั้ง การโอน ย'า ย การเลื่อนระดั บ และการเลื่อนขั้นเงินเดื อน โดยถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบีย บ
หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อให'การบริหารงานบุคคลขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าเป>นไปอยางโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได'
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อให'ประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให'เป>นไปด'วยความ
โปรงใสและเป>นธรรม
3.2 เพื่อให'เป>นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการ
โอน ย'าย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจ'าง ที่มีการดําเนินการด'านการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต%งตั้ง การโอน ย3าย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให'มีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าได'ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข'อบังคับที่เกี่ยวข'องอยางเครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งได'มีการประชาสัมพันธ9ไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ9ให'ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบ'าน
- มีการประชาสัมพันธ9ลงในเว็บไซต9ขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ9ที่บอร9ดประชาสัมพันธ9ขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
- ในการบรรจุแตงตั้งได'มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเป>นกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะต'องได'รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
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- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าจะออกคําสั่งแตงตั้งได'ต'องไมกอนวันที่
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ารับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน%ง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให'มีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนง องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าได'ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข'อบังคับที่
เกี่ยวข'อง อยางเครงครัด
- มีการแจ'งผู'ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข'อความแจ'งผู'มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธ9ไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ9ให'ประชาชน
ภายในตํา บลทราบโดยการประกาศเสีย งตามสายภายในหมู บ'า น และมี การประชาสัมพั น ธ9 ล งในเว็ บไซต9 ของ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู'ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเข'ารวมเป>นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผู'ขอรับการประเมินสามารถซักถามข'อสงสัยหรือโต'แย'งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่
ตนเองเห็นวาไมเป>นธรรมได'
- การเลื่ อนระดั บ /การเลื่ อนตํ า แหนง จะต' องได' รั บ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าจะออกคําสั่งแตงตั้ง
ได'ต'องไมกอนวันที่องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ารับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.
จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให'มีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค9การ
บริหารสวนตําบลภูฟ$าได'ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข'อบังคับที่เกี่ยวข'อง
อยางเครงครัด
- มี ก ารจั ด ทํ า ประกาศหลั กเกณฑ9 ห รื อ แนวทางนากรปฏิ บั ติ งาน และประกาศเผยแพรหลั ก เกณฑ9 ใ ห'
บุคลากรทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให'เป>นไปอยางยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําข'อมูลมาใช'ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน
ข'อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข'อมูลการลา เป>นต'น
- มีการแจ'งผลการประเมินให'พนักงานทราบ พร'อมเปiดโอกาสให'ซักถาม ตอบข'อสงสัย และโต'แย'งผลการ
ประเมินที่ไมเป>นธรรม
- นายกองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให'พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
ฝdายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
ตัวชี้วัด
กํ า หนดเป> น ระดั บ ขั้ น ของความสํ า เร็ จ แบงเกณฑ9 ก ารให' ค ะแนนเป> น 5 ระดั บ โดยพิ จ ารณาจาก
ความก'าวหน'าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป$าหมายของแตละระดับ
ผลลัพธ"
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย'าย
ขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พร'อมทั้งเปiดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได'
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส%วนร%วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ%าย และการใช3ประโยชน"
ทรัพย"สินขององค"การบริหารส%วนตําบลภูฟา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจายเงินขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่นเป>นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค9กรปกครองสวนท'องถิ่น เจ'าหน'าที่จะต'องปฏิบัติตามอํานาจหน'าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข'องให'ถูกต'องครบถ'วนเรียบร'อยจึงจัดทําใบนําฝากเป>นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป>นรายจาย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่ นได' สําหรั บการใช'ประโยชน9ในทรั พย9สิน ขององค9กรปกครองสวน
ท'องถิ่นก็เชนเดียวกันต'องมีการดําเนินงานให'เป>นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ
จะต'องเป>นไปด' วยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเป>นต'องมีกระบวนการขั้นตอนที่
ถูกต'อง มีความสุจริต สงผลให'การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าจึงได'ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให' การรับ จายเงินและการใช'ประโยชน9
ทรัพย9สินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององค9การ
บริหารสวนตําบลภูฟ$า
3. วัตถุประสงค"
เพื่อให'การรับ จายเงินขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า เกิดความโปรงใสตรวจสอบได'
4. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
5. วิธีการดําเนินการ
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช'จายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข'ารวมเป>นกรรมการ
- เปiดโอกาสให'ประชาชนสอบถามข'อสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า ให'ประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน
ทางเว็บไซต9 ศูนย9ข'อมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นป@งบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
8. ผู3รับผิดชอบโครงการ
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
9. ตัวชี้วัด
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ"
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและได'รับทราบข'อมูลการรับ จายเงินขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าทํา
ให'เกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
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4.2.3 ส%งเสริมให3ประชาชนมีส%วนร%วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ3างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค9 การบริ ห ารสวนตํ า บลภู ฟ$ า เห็ น ถึ งประโยชน9 จ ากแนวคิ ด การบริ ห ารราชการแบบมี ส วนรวมตาม
เจตนารมณ9ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาด'วยหลักเกณฑ9การบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร9การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าจึงได'ดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยการกําหนดให'มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ'างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให'ประชาชนเข'ามามี
สวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเป>นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ'างขององค9การ
บริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได'รับข'อมูลขาวสารและแสดง
ความคิดเห็น ได'เรียนรู'การบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปiดจากการปฏิบัติจริง
สวนองค9การบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปiดโอกาสให'ประชาชนเข'ามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น
เพื่อกระตุ'นการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปiดเผย โปรงใส เน'นการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพื่อตอบสนองความต'องการและเพื่อประโยชน9ของประชาชนเป>นสําคัญ
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อสนับสนุนให'ตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ'าง ขององค9การ
บริหารสวนตําบลภูฟ$า
3.2 เพื่อป$องกันการทุจริตในด'านที่เกี่ยวข'องกับงบประมาณขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าให'เกิดการ
พัฒนาได'อยางคุ'มคา
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข'ารวมเป>นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ'าง ได'แก กรรมการตรวจการจ'าง
6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ'าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด'วยการพัสดุ
ขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่น พ.ศ. 2535 แก'ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได'กําหนดให'มีการแตงตั้งให'มีผู'แทน
ชุมชนเข' า รวมเป> น กรรมการ แตองค9 การบริ ห ารสวนตํา บลภู ฟ$าให' ความสํ า คั ญในการมี ตั ว แทนชุ มชนเข' า รวม
ตรวจสอบเพื่อให'การดําเนินงานเป>นไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมต'องรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย
6.3 จัดประชุมให'ความรู'ความเข'าใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ'างทุกครั้ง เพื่อให'เจ'าหน'าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข' าใจในบทบาทหน'าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ' างและตรวจการจ'างอยาง
ละเอียดและถูกต'อง
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ผลลัพธ"
การจัดซื้อจัดจ'างขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดป*ญหาการทุจริตคอร9รัปชัน
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4.3 การส%งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท3องถิ่น
4.3.1 ส%งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท3องถิ่นให3มีความรู3 ความเข3าใจในการปฏิบัติหน3าที่ให3
เป=นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข3องได3กําหนดไว3
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให3ความรู3ด3านระเบียบ กฎหมายท3องถิ่น ผู3บริหาร และสมาชิกสภาท3องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ9ตางๆ ที่สมาชิกสภาท'องถิ่นและผู'บริหารท'องถิ่นได'รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต'องรู'และยึดเป>น
แนวทางการปฏิบัติหน'าที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ป*ญหาที่เกิดขึ้นเป>นประจําไมได'เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ9 หรือขาดความรู' กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ9
ตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรู'ความเข'าใจหรือการตีความ
ข'อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ9 เงื่อนไขที่เกี่ยวข'องอยางผิดๆ สงผลให'สมาชิกสภาท'องถิ่นและผู'บริหารท'องถิ่น
โดยเฉพาะผู'บริหารท'องถิ่นต'องตกเป>นผู'กระทําผิดกฎหมาย กอให'เกิดความเสียหายแกองค9กรปกครองสวนท'องถิ่น
และทําให'การแก'ไขป*ญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท'องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลให'การพัฒนา
ขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่นต'องลาช'า เพราะไมตอบสนองความต'องการของประชาชนอยางแท'จริง จากป*ญหา
ดังกลาวข'างต'น จึงจําเป>นที่สมาชิกสภาท'องถิ่นและผู'บริหารท'องถิ่นต'องมีความรู' ความเข'าใจระเบียบกฎหมาย
คําสั่ง และหลักเกณฑ9ตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข'องกับการบริหารงานขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่น อันมีผลให'
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองค9กรปกครองสวนท'องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท'องถิ่นและผู'บริหารท'องถิ่นไม
ต'องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดั งนั้ น เพื่ อให' ผู' บ ริ ห าร และสมาชิ กสภาองค9 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลภู ฟ$า เพิ่ มพู น ความรู' ความเข' าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด'วยข'อบังคับการประชุมสภาท'องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู'ความเข'าใจเกี่ยวกับการ
ยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พย9 สิ น และหนี้ สิ น มี ความรู' ความเข' า ใจมิ ใ ห' ดํ า เนิ น กิ จ การที่ เ ป> น การขั ด กั น ระหวาง
ประโยชน9สวนบุคคลและประโยชน9สวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยการป$องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต และมี ความรู' ค วามเข' าใจแนวทางการปฏิ บั ติ สํ า หรั บ เจ' า หน' า ที่ ของรั ฐ เรื่ องการรั บ
ทรัพย9สินหรือประโยชน9อื่นใดของเจ'าหน'าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยการ
ป$องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบล จึงได'จัดทําโครงการอบรมให'
ความรู'ด'านระเบียบ กฎหมายท'องถิ่น ผู'บริหาร และสมาชิกสภาท'องถิ่น
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อให'ผู'บริหาร และสมาชิกสภาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า เพิ่มพูนความรู'ความเข'าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด'วยข'อบังคับการประชุมสภาท'องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อให'ผู'บริหาร และสมาชิกสภาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ามีความรู'ความเข'าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย9สินและหนี้สิน
3.3 เพื่อให'ผู'บริหาร และสมาชิกสภาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ามีความรู'ความเข'าใจมิให'ดําเนินกิจการ
ที่เป>นการขัดกันระหวางประโยชน9สวนบุคคลและประโยชน9สวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาด'วยการป$องกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อให'ผู'บริหาร และสมาชิกสภาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ามีความรู'ความเข'าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ'าหน'าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย9สินหรือประโยชน9อื่นใดของเจ'าหน'าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยการป$องกันและปราบปรามการทุจริต
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผู'บริหารองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า และสมาชิกสภาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า พนักงานสวน
ตําบลจํานวน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ9โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให'แกผู'บริหาร และสมาชิกสภาฯเข'ารับการอบรม
6.3 อบรมให'ความรู'โดยวิทยากร พร'อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
2๐,๐๐๐ บาท
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค9การบริหารสวนตําบล องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 ผู'บ ริหาร และสมาชิกสภาองค9การบริหารสวนตําบลภู ฟ$าได'เพิ่มพูนความรู' ความเข'าใจระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยวาด'วยข'อบังคับการประชุมสภาท'องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู'บริหาร และสมาชิกสภาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ามีความรู'ความเข'าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย9สินและหนี้สิน
10.3 ผู'บริหาร และสมาชิกสภาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ามีความรู'ความเข'าใจมิให'ดําเนินกิจการที่
เป> น การขั ด กัน ระหวางประโยชน9 ส วนบุ คคลและประโยชน9 สวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาด'วยการป$องกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผู'บริหาร และสมาชิกสภาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ามีความรู'ความเข'าใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจ'าหน'าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย9สินหรือประโยชน9อื่นใดของเจ'าหน'าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยการป$องกันและปราบปรามการทุจริต
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส%งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท3องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค9กรปกครองสวนท'องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด'วย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู'ของสมาชิกสภาท'องถิ่นให'มีความพร'อมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการให'แกชุมชนจึงเป>นเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการให'การศึกษาอบรมเป>นสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งที่องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าได'ดําเนินการ เพื่อให'สมาชิกสภาท'องถิ่นมีความรู'และทักษะด'านการปกครอง
สวนท'องถิ่น มีความรู'ความเข'าใจในการปฏิบัติหน'าที่ รวมถึงมีความรู'ความเข'าใจเกี่ยวกับระเบียบข'อกฎหมายตางๆ
ที่เกี่ยวข'องกับท'องถิ่นด'วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู'ไปใช'ให'เป>นประโยชน9ตอการปฏิบัติหน'าที่ได'
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าจึงได'มีการจัดสงสมาชิกสภาท'องถิ่นให'เข'ารับการฝ~กอบรมและศึกษา
ดูงานอยูเสมอ เพื่อเป>นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค9กร พัฒนาท'องถิ่น ให'
ท'องถิ่นมีความเจริญก'าวหน'า
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อสร'างการเรียนรู'และประสบการณ9การทํางานให'กับสมาชิกสภาท'องถิ่นให'มีความเข'าใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหน'าที่
3.2 เพื่อให'สมาชิกสภาท'องถิ่นได'มีความรู'ความเข' าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต'อง เป>นไปตามระเบีย บ
กฎหมาย
3.3 เพื่อสงเสริมให'สมาชิกสภาท'องถิ่นได'เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท'องถิ่นได'อยางถูกต'อง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า จํานวน 12 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า และหนวยงานที่จัดฝ~กอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝdา ยบริ หารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูต รการฝ~ กอบรมทั้ งภายในองค9 การบริ หารสวนตํ าบลและ
หนวยงานภายนอก เพื่อเป>นข'อมูลในการจัดสงสมาชิกสภาท'องถิ่นเข'ารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแล'วแต
กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร'อยแล'ว ดําเนินการเสนอผู'บังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิก
สภาท' อ งถิ่ น เข' า รั บ การฝ~ ก อบรม หรื อ เข' า รวมประชุ ม หรื อ ดํ า เนิ น การจั ด ฝ~ ก อบรมเองโดยสํ า นั ก /กองงานที่
รับผิดชอบ
6.3 แจ'งให'สมาชิกสภาท'องถิ่นผู'ผานการฝ~กอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝ~กอบรมเสนอประธานสภา
โดยผานนายกองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6.4 ฝdายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝ~กอบรมของสมาชิกสภาท'องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
ฝdายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ผลลัพธ"
10.1 สมาชิกสภาท'องถิ่นมีความรู'ความเข'าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน'าที่
10.2 สมาชิกสภาท'องถิ่นได'รับการเรียนรู'และประสบการณ9การทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท'องถิ่นเป>นไปอยางถูกต'องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาท'องถิ่นขององค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า จํานวน 12 ราย ได'รับการฝ~กอบรมและ
ศึกษาดูงาน
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4.3.2 ส%งเสริมสมาชิกสภาท3องถิ่นให3มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝKายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข3องได3กําหนดไว3 โดยไม%ฝ?กใฝKฝKายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส%งเสริมสมาชิกสภาท3องถิ่นให3มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝKาย
บริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสงเสริมสมาชิกสภาท'องถิ่นให'มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝdายบริหาร เป>นกลไก
สําคัญที่ใช'สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝdายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารป*จจุบัน
องค9กรปกครองสวนท'องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป>นของตนเอง แตถึงแม'จะเป>นอิสระ
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่นให'เป>นไปโดยความเรียบร'อย
และถูกต'อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําให'องค9การบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสร'างความนาเชื่อถือให'กับองค9กร สามารถนําไปสูความโปรงใสใน
องค9การบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต
องค9 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลภู ฟ$ า จึ ง ได' ดํ า เนิ น กิ จ กรรมสงเสริ มสมาชิ กสภาท' อ งถิ่ น ให' มี บ ทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝdายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท'องถิ่นในการเป>นหนวยตรวจสอบ
โดยให'สมาชิกสภารวมเป>นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค9การบริหารสวนตําบลเพื่อให'การปฏิบัติงาน
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได' อีกทั้งยังเป>นการชวยลดป*ญหาการทุจริตได'
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อเป>นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝdายบริหาร
3.2 เพื่อให'เกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได'
3.3 สมาชิกสภาท'องถิ่นเข'าใจบทบาท หน'าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า จํานวน 12 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข'องเพื่อให'สมาชิกสภาท'องถิ่นใช'สําหรับการประชุม
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาท'องถิ่นเป>นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจ'าง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางข'อบัญญัติประจําป@ การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท'องถิ่นตั้งกระทู'ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค9การบริหารสวนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
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10. ผลลัพธ"
10.1 สมาชิกสภาท'องถิ่นเข'าใจบทบาทหน'าที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝdายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได'
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส%วนร%วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสงเสริมและการพัฒนาความเข'มแข็งขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่น เกี่ยวข'องกับหลายองค9ประกอบ
และหลายฝdายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรท'องถิ่น อัน ได'แก ฝdายบริหารและฝdายสภาขององค9กรปกครองสวน
ท'องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝdายข'าราชการองค9กรปกครองสวนท'องถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและต'องทํา
หน'าที่ของตนอยางเข'มแข็ง เพื่อเสริมสร'างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยให'มีกระบวนการสอดคล'อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให'มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก'ไขป*ญหาภายในตําบลและ
ตอบสนองความต'องการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝdายสภากับฝdายบริหาร และที่สําคัญ
สงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแก'ป*ญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค9การบริหารสวนตําบล
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท'องถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน จึงได'ดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท'องถิ่นในเรื่องตางๆ เพื่อ
เป>นการสงเสริมให'สมาชิกสภาท'องถิ่นมีความเข'มแข็งในการใช'อํานาจหรือปฏิบัติหน'าที่ให'เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อเป>นการสงเสริมให'สมาชิกสภาองค9การบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวม
ในการทํางาน
3.2 เพื่อเป>นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝdายบริหาร
3.3 เพื่อเป>นการบรรเทาความเดือดร'อนของประชาชน
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า จํานวน 16 คน
5. พื้นที่ดําเนินงาน
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองค9การบริหารสวนตําบลเป>นคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน
- แตงตั้งเป>นคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไข'เลือดออก
- แตงตั้งเป>นคณะกรรมการศูนย9พัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน
6.2 สมาชิกสภาองค9การบริหารสวนตําบลที่ได'รับการแตงตั้ง เข'ารวมปฏิบัติหน'าที่นําข'อมูลแจ'งในที่ประชุม
สภาองค9การบริหารสวนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนได'รับความเดือดร'อนและ
ต'องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักปลัด องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
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10. ผลลัพธ"
การพัฒนาองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าเป>นไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความต'องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี
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4.4 เสริมพลังการมีส%วนร%วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส%วนเพื่อต%อต3านการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส%วนเพื่อต%อต3านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอร"รัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร9รัปชันหมายถึงการใช'ตําแหนงหน'าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน9สวนตัวหรือผลประโยชน9ของ
พวกพ'องโดยมิชอบด' วยกฎหมายและศีล ธรรมเจ'า หน'าที่ของรัฐมีหน'าที่ รักษาผลประโยชน9 ของสวนรวมหากใช'
ตําแหนงหน'าที่ที่ได'รับมอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน9สวนตัวหรือพวกพ'องก็ถือวามีการกระทําคอร9รัปชัน
การป$องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาวาด'วยหลักเกณฑ9และวิธีการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และสอดคล'องกับ
เกณฑ9คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเน'นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ
ทั้งนี้เพื่อให'การบริหารราชการเป>นไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให'ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธาและไว'วางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค"
สนับสนุนให'ภาคประชาชนรวมกันเฝ$าระวังการคอร9รัปชันขององค9กรปกครองสวนท'องถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร'างความรู'ความเข'าใจเรื่องการคอร9รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป>นคณะกรรมการเฝ$าระวังการคอร9รัปชันขององค9กร
ปกครองสวนท'องถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณพ.ศ. 2560 -2563)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู'ความเข'าใจเรื่องการคอร9รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร9รัปชัน
ได'
10.2 มีการมอบหมายให'คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป>นหนวยเฝ$าระวังการคอร9รัปชันใน
ระดับองค9การบริหารสวนตําบล
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส%งเสริมและพัฒนาเครือข%ายด3านการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค9การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก'ไขเพิ่มเติมถึงป*จจุบัน กําหนดให'
องค9การบริหารสวนตําบล มีภารกิจหน'าที่ที่ต'องเป>นไปเพื่อประโยชน9สุขของประชาชนโดยใช'วิธีบริหารกิจการ
บ'านเมืองที่ดีและให'คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท'องถิ่นการจัดทํางบประมาณการ
จัดซื้อจัดจ'างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปiดเผยข'อมูลขาวสารทั้งนี้ให'เป>นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข'อบังคับวาด'วยการนั้นประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาด'วยหลักเกณฑ9การบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดีพ.ศ.
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป$องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุงเน'นในการสร'างจิตสานึกคานิยม
การบูรณาการการสร'างความเข'มแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจ'าหน'าที่ของรัฐในการป$องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
ป*ญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร9รัปชันสามารถเกิดขึ้นได'ในทุกวงการไมวาจะเป>นวงการระดับท'องถิ่นจนถึง
ระดั บชาติ ซึ่งองค9การบริ ห ารสวนตํา บลภูฟ$า มีภ ารกิจ หน'า ที่ ในการบริ ห ารราชการท' องถิ่ น ให' มีความก' าวหน' า
เจริญรุงเรืองโดยการมีสวนรวมของภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนา
ท'องถิ่นให'ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท'องถิ่นดังนั้นการที่องค9กรปกครองสวนท'องถิ่นจะ
พัฒนาให'เจริญก'าวหน'าได'นั้นจําเป>นจะต'องมีองค9ประกอบหลายๆด'านในการรวมกันพัฒนาท'องถิ่นในการนี้การมี
เครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาท'องถิ่นจึงเป>นสิ่งจาเป>นโดยเฉพาะเครือขายด'านการป$องกันการ
ทุจริตคอร9รัปชันซึ่งเป>นการเปiดโอกาสให'ภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนได'มีสวนรวมในการ
เป>นเครือขายรวมกับองค9การบริหารสวนตําบล ในการรวมคิดรวมพิจารณารวมตัดสินใจรวมทารวมรับผิดชอบและ
รวมตรวจสอบเพื่อป$องกันการทุจริตคอร9รัปชันในท'องถิ่น
องค9 การบริ หารสวนตํ าบลภูฟ$า พิจารณาแล'วเห็น วาการมีเครือขายดังกลาวเป>น สิ่งจําเป>น จึงได'จั ดทํ า
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายด'านการป$องกันการทุจริตขึ้นเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือขายด'านการป$องกันการทุจริตให'มีความเข'มแข็ง
3. วัตถุประสงค"
1. เพื่อสร'างแกนนําแนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชน9ของท'องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค9ความรู'ให'กับทุกภาคสวนให'เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับป*ญหาการทุจริต
3. เพื่อให'เกิดความรวมมือรวมใจในการป$องกันการทุจริตในพื้นที่องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
4. เปาหมาย
ภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$าเข'า
มามีสวนรวมในการเป>นเครือขายด'านการป$องกันการทุจริตรวมกับองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
5. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนรวมเป>นเครือขายด'านการป$องกัน
การองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
2. จัดทําฐานข'อมูลบุคคลองค9กรสวนราชการและองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นทุกแหงบริเวณใกล'เคียงโดย
การลงทะเบียนการเข'ารวมเป>นเครือขาย
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3. เปiดโอกาสให'เครือขายที่ได'รับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององค9การบริหารสวนตําบล
ภูฟ$าในการรวมคิดรวมพิจารณารวมตัดสินใจรวมทําและรวมรับผิดชอบรวมตรวจสอบเพื่อป$องกันการทุจริต
4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให'กับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อป$องกันการทุจริต
5. ทําบันทึกข'อตกลง (MOU) รวมกันระหวางองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$ากับบุคคลองค9กรสวนราชการ
และองค9กรปกครองสวนท'องถิ่นที่เข'ารวมเป>นเครือขาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณพ.ศ. 2560– 2563)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงานองค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
1. ทําให'เกิดแกนนาแนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชน9ของท'องถิ่น
2. ทําให'ทุกภาคสวนมีความรู'กอให'เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับป*ญหาการทุจริต
3. ทําให'เกิดความรวมมือรวมใจในการป$องกันการทุจริตในพื้นที่องค9การบริหารสวนตําบลภูฟ$า
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธ"กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ป*ญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐได'สงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเป>นที่ทุกภาค
สวนในสั ง คมจะต' อ งตระหนั ก และรวมกั น แก' ไ ขจั ด การป* ญ หา โดยการเข' าไปมี ส วนรวมเป> น เครื อ ขายในการ
ขับ เคลื่ อนตางๆ ให' เ กิ ด การเฝ$ า ระวัง ป$ องปรามการทุ จ ริ ต ในรู ป แบบการกระตุ' น ให' ทุกภาคสวนในจั งหวั ดได'
ตระหนักถึงป*ญหาการทุจริตคอร9รัปชันและมี สวนรวมในการป$องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค"
3.1 เพื่อให'ประชาชนมีสวนรวมในการป$องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ9ในการแก'ไขป*ญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในตําบลภูฟ$า และในจังหวัดนาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลภูฟ$า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําป$ายประชาสัมพันธ9
6.2จัดเจ'าหน'าที่รับผิดชอบรับแจ'งเหตุทางโทรศัพท9
6.3 บันทึกเรื่องร'องเรียน ร'องทุกข9
6.4 เสนอผู'บริหารพิจารณาสั่งการ
6.5 ดําเนินการปรับปรุงแก'ไขเรื่องที่ได'รับการร'องเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป@ (ป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใช'งบประมาณ
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค9การบริหารสวนจังหวัดภูฟ$า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ"
10.1 จํานวนเรื่องร'องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ได'รับการร'องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก'ไข
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