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ค้าน้า
การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องสาคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการ
ดับปัญหาที่สาเหตุ ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่ มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชน
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่ งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่
ระดับ คะแนนจะสู ง ขึ้ น ได้ นั้ น การบริ ห ารงานภาครั ฐ ต้ องมี ระดั บ ธรรมาภิบ าลที่ สู งขึ้ น เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ และ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็ น กลไกหนึ่ ง ในการส่ ง เสริ ม การปกครองในระบอบประชาธิป ไตย เป็ นหน่ว ยงานหลั กในการจัด ทาบริก าร
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็น กลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุต รดิตถ์ เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้าพี้ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
พฤษภาคม 2560
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บทน้า
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคั ญ
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ของรั ฐ สามารถตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของชุ ม ชนมากขึ้น มี ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่น้าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิ ดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้
เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัต ถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจ ริ ตในเชิงนโยบายที่ทาให้ การทุจ ริ ตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริ ยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒ นาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่ วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่ เ สมอ ซึ่ง ได้ ส่ งผลสะเทือ นต่ อกระแสการกระจายอานาจและความศรัท ธาต่อ ระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการ
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - IT)
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100
โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน
จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มี
ปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United
Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง
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สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่ง
เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพัน ธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจ ริต
คอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้ บูรณาการความ
ร่ว มมือของทุกภาคส่ว นไว้ด้ว ยกัน จึ งส่ งผลให้ การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งขาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ ใช้
ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริ ต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่ อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่ านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวั ตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดท้าแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (people’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริ หารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่น มีจิ ตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติห น้าที่ราชการให้ บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ
3) โครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการที่ ส นับ สนุ น ให้ ส าธารณะและภาคประชาชนเข้ า มามีส่ ว นร่ ว มและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการกระทาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดท้าแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่น มีจิ ตส านึ กรั กท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti -Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
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3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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มิติ
1.การ
สร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อ
การทุจริต

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้ อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ภารกิจตาม
โครงการ/กิจกรรม/
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
มิติ
มาตรการ
1.1 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น

1.1.1 (1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมภิบาล
1.1.1 (2) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
1.1.1 (3) โครงการสมุดความ
ดีพนักงานจ้าง
1.1.1 (4) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้บริหารสมาชิกสภา และ
พนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้าพี้
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้าพี้”
1.1.2 (2) มาตรการ
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต”
1.1.2 (3) โครงการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี
ในการต่อต้านการทุจริต
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าพี้
1) กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นทีส่ ีเขียว ลดภาวะโลกร้อน
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าพี้
2) โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

7
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1.การ
สร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อ
การทุจริต

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน

1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม
“ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”)

มิติที่ 1

รวม

2 มาตรการ 2 กิจกรรม
7 โครงการ

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

90,000

90,000

90,000

90,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
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มิติ
2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต

มิติที่ 2

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร
2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

กิจกรรมการประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2.1 (1) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ
2.2.2 (1) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2.3 (1) โครงการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.3 มาตรการ 2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
การใช้ดุลพินิจ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
และใช้อานาจ 2.3.2 (1) มาตรการการออก
หน้าที่ ให้
คาสั่งมอบหมายของนายก
เป็นไปตาม
องค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด
หลักการ
องค์การบริหารส่วนตาบล และ
บริหารกิจการ หัวหน้าส่วนราชการ
บ้านเมืองที่ดี
2.4 การเชิดชู 2.4.1 (1) กิจกรรมยกย่องและ
เกียรติแก่
เชิดชูเกียรติแก่บคุ คล หน่วยงาน
หน่วยงาน/
องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์
บุคคลในการ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
ดาเนินกิจการ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่
ประจักษ์
2.5 มาตรการ 2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทา
จัดการ ใน
ข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ”
กรณีได้ทราบ 2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความ
หรือรับแจ้ง
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
หรือตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
พบการทุจริต 2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
รวม
5 มาตรการ 3 กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,000

16,000

16,000

16,000

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,000

26,000

26,000

26,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
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2 โครงการ

มิติ
3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

มิติที่ 3

ภารกิจตาม
มิติ
3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ
ตามอานาจ
หน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

3.1.1 (1) มาตรการ
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้าพี้ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
3.1.2 (1) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง”
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าพี้”
3.2 การรับฟัง 3.2.1 (1) โครงการจัด
ความคิดเห็น
ประชาคมแผนชุมชน
การรับและ
3.2.2 (1) โครงการองค์การ
ตอบสนองเรื่อง บริหารส่วนตาบลน้าพี้
ร้องเรียน/ร้อง เคลื่อนที่
ทุกข์ของ
3.2.3 (1) กิจกรรม รายงาน
ประชาชน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ
3.3 การส่งเสริม 3.3.1 (1) มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมี และสนับสนุนการจัดทาแผน
ส่วนร่วมบริหาร ชุมชน
กิจการของ
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง
องค์กรปกครอง ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
ส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง
3.3.3 (1) มาตรการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
รวม
5 มาตรการ 2 กิจกรรม
2 โครงการ

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
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มิติ
4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น

มิติที่ 4

ภารกิจตามมิติ
4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด
4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-

-

4.4.1 (1) กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต
4.4.2 (1) มาตรการการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

2 มาตรการ 6 กิจกรรม
2 โครงการ

70,000

70,000

70,000

70,000

4.1.1 (1) โครงการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบกากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การ
โอนย้าย
4.2.2 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ
4.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
4.3 การส่งเสริม 4.3.1 (1) โครงการอบรม
บทบาทการ
ให้ความรู้ด้านระเบียบ
ตรวจสอบของสภา กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.1 (2) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
รวม

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้

ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
*********************
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกในการ
ทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานร่ว มกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และนาไปสู่ การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รั ป ชัน อย่ างจริงจั ง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่ วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลง และหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนา
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต
ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้กลไกการนาหลัก
ธรรมาภิบ าล ซึ่งประกอบด้ วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่
ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนาหลักธรรมาภิบาล
ไปเป็ นแนวทางการปฏิรูป การบริ หารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่ ง
สัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับ
กรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ
นั้ น ปั จ จุ บั น ยั งคงอยู่ บ นความหลากหลายในองค์ป ระกอบหลั กของธรรมาภิบาล ซึ่ งประกอบด้ว ยหลั กความ
ชอบธรรม (Legitimacy) หลั ก ความโปร่ ง ใส (Transparency) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบและการตรวจสอบได้
(Accountability) หลั ก ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) ดั ง นั้ น
การพิจารณาคัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐาน
ด้านความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือ
วิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ องค์การบริหารส่วนตาบล
น้าพี้ จึงได้จัดทาโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการด้าเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
**********************
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กร
เพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทาโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
2. เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน
และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ
1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าพี้ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
2. จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่า
ของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทาบุญถวายแก่
พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
3. การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่าง ๆ
7. ระยะเวลาในการด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมในการสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
การบั น ทึกการปฏิบัติงานประจาวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทาอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงการทางานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคั บบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วย
ความสาเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงาน
อื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทาให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกันในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ เห็นความสาคัญของการบันทึกประจาวันดังกล่าว จึงได้จัดทาสมุดความดี
พนั ก งานจ้ า งโดยให้ พ นั ก งานจ้ า งมี บั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านประจ าวั น เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม ดู แ ล
การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้าง
ระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงาน
2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ
3. เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
4. เป้าหมาย
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
5. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
6. วิธีด้าเนินการ
1. กาหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจาทุกวันและ
ส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์
2. รวบรวมเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจาปี
7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
8. สถานที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
2. มีการติดตามผลงานทาให้สามารถทราบผลการทางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
3. พนักงานจ้างทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตามกาหนด
****************************
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม เพื่อ
กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท
โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าพี้ ลงวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งหัวใจสาคัญของการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
อีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้อง
ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทางานร่วมกันมีคุณธรรมและ
จริยธรรมประจาใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่
องค์กรนั้น ๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงได้จัดทาโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
2. เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน
3. เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
4. เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าพี้ จานวน 60 คน

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)
7. วิธีการด้าเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ โดย
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการปลูกและปลุกจิตสานึก
การต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน
หรือทากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส
8. งบประมาณด้าเนินการ
งบประมาณ จานวน 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ประชาชนผู้ มารั บบริการที่องค์การบริห ารส่ว นตาบลน้าพี้ ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ผลลัพธ์
ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ กสภา และพนั ก งานองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลน้ าพี้ เกิ ด จิต ส านึ กที่ ดี ในการต่ อต้ า น
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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1.1.2 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้า
พี”้
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
พ.ศ. 2559 โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน
2558 กาหนดให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ (1)
การยึ ด มั่น ในคุณธรรมและจริ ย ธรรม (2) การมีจิ ตส านึก ที่ดี ซื่ อสั ตย์ สุ จริต และรั บผิ ดชอบ (3) การยึดถื อ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน (4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย (5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน รั ก ษามาตรฐาน มี คุ ณ ภาพโปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ (8) การยึ ด มั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้
กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่
มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้ าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริห าร
ส่วนตาบลน้าพี้ ควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้าพี้ ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้าพี้” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ก ากั บ ความประพฤติ ข องข้ า ราชการที่ ส ร้ า งความโปร่ ง ใส มี ม าตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2. เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่วนตาบลน้าพี้ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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3. เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. เพื่อให้ เกิดพันธะผู กพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริห ารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคมตามลาดับ
5. เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้ น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. เผยแพร่ ป ระมวลจริ ย ธรรมขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลน้าพี้ เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร
ข้าราชการทุก คนพึ งยึ ดถือ เป็ น แนวทางปฏิบั ติควบคู่ ไปกั บระเบี ยบและกฎข้อบั งคั บอื่น ๆ อย่ างทั่ว ถึ งและมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
*********************

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูป แบบ โดยได้รับ ความร่ว มมือจากฝ่ ายการเมือง หน่ว ยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสั ยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลั กเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ในปี พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าพี้ จึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
2. เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
4. เป้าหมาย
ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกจิตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริต เช่น
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 เป็นต้น รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสานึก
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่าง ๆ
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่
*****************
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี
ในการต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
เพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของ
สังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทาหรือไม่
กระทาการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทาทุจริตในระบบราชการด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
3. เพื่อให้ ความรู้ แก่คณะผู้ บ ริห าร สมาชิกสภา พนักงานส่ วนตาบล และพนักงานจ้าง ตามประมวล
จริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และ
พั ฒ นาตนเองให้ มี จิ ต สาธารณะเกิ ด ความส านึ ก ร่ ว มในการเสริ ม สร้ า งสั ง คมแห่ ง คุ ณ ธรรมและสมานฉั น ท์
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึ กในการทา
ความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
จานวน 60 คน
5. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
6. งบประมาณด้าเนินการ
งบประมาณ จานวน 30,000 บาท
7. วิธีด้าเนินการ
1. บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต
2. บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่าย
สภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3. แบ่งกลุ่มทากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดี
ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
4. ประเมินความรู้ก่อนและหลังการบรรยาย
5. สรุปผลการดาเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
8. สถานที่ด้าเนินโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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1.1.3 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท้าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึง ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม)
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอานาจหน้ าที่ล ะความผิ ดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่ ว นตัว โดยก่อให้ เกิดผลเสี ยต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่าง ๆ
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
กาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตาบลน้าพี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนทางาน
โดยยึ ดถือระเบี ย บ กฎหมาย คุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าพี้
3. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ มีจิตสานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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1.2 การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบันโลกกาลังเผชิ ญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ทาให้อุณหภูมิโลก
สูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์
เช่น เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิ มะตก
เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกัน
ป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ
ภูมิภ าคและระดับ ประเทศ การเพิ่มพื้น ที่สี เขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง
เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการ
สร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศา
เซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงได้จัดทากิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตาบลน้าพี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อนสร้างเมืองน่าอยู่ พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในตาบลน้าพี้
3. เพื่อให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ประชาชน
4. เป้าหมาย
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จานวน 1,000 ต้น
5. พื้นที่ด้าเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน โรงเรียน และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
2. จัดเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนกล้าไม้
4. ดาเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน โรงเรียน และประชาชนในตาบลน้าพี้
5. ดูแลรักษา ติดตามผล และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
3. ประชาชนมีจิตสานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดล้อม
4. พื้นที่ในชุมชนมีความสวยงามและร่มรื่น เป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่
*************************
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทาน
แนวทางการดาเนินงานให้หน่วยงานต่าง ๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร
ผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดาเนินงานตกถึง
มือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน ” และขณะเดียวกันก็เป็นการ
ปูพื้นฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจึงเป็นโครงการ
ที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและ
ยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสาคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น
ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการ
ผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วน
ร่วมของเกษตรกร
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงจัดทาโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
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3. วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตาบลน้าพี้
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในตาบลน้าพี้
3. สามารถนาความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
4. สามารถนาเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ
5. สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตาบลน้าพี้
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ
3. ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
4. ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
งบประมาณ จานวน 30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
4. มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
5. เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1.3 การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลาย ๆ ด้าน ที่ทาให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็น
ความสาคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้น
จึงควรทาให้ เด็กและเยาวชนรู้จั กความพอเพียง ปลูกฝั งอบรม บ่มเพาะให้ เด็กและเยาวชนมีความสมดุล ทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักการใช้ชี วิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม
ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ พิจารณาเห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้
จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลน้าพี้ (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จัก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนา
ตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มี
อานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารระเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้
2.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตาบลน้าพี้ จานวน 150 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด้าเนินงาน
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
8. งบประมาณด้าเนินการ
งบประมาณ จานวน 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการศึกษา สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กและเยาวชนสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นได้
3. เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจ้านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบั บ ปั จ จุ บั น ใช้อ ยู่ เป็ น ฉบั บ ที่ 3 เริ่ มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึง ปี พ.ศ. 2564 ซึ่ งมุ่ งสู่ ก ารเป็นประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการ
ที่ร ะดับ คะแนนจะสู งขึ้น ได้นั้ น การบริ ห ารงานภาครัฐ ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สู งขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้ องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่
จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่ นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึ งมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางาน
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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ในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานใน
ท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่นและมูลค่าของ
ความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็ นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้ องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย
1. ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
2. มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4. ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
7. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
8. รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1. มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
2. มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
3. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์
1. การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
2. ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต้าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่ น ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ทั้ง ที่เ ป็ น หน้ าที่ ตามพระราชบั ญ ญัติ ส ภาต าบลและองค์ การบริห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้าน
การอานายความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับ ฝ่ายผู้ บริห าร ไม่มีการ
กระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบั ติราชการของเจ้าหน้าที่
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3. เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
2. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
3. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ
ผลลัพธ์
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
2. ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิ จและการจัดทา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตาบล
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่ จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่
จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าพี้ ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย
เผยแพร่ ข้อมูล การจั ดซื้อ -จั ดจ้ าง ตามแผนงาน/โครงการต่า ง ๆ ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลน้าพี้
ที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 3 ช่ อ งทาง ได้ แ ก่ ทางเว็ บ ไซต์ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ หนั ง สื อ
ประชาสัมพันธ์
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ และหมู่บ้านต่าง ๆ ในตาบลน้าพี้

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

36
6. วิธีการด้าเนินการ
1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
1.1 ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
1.2 ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
1.3 ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
1.4 ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
1.5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
1.6 ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
2. นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้าพี้ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
2. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
3. สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริห ารส่ว นตาบลน้าพี้ มีห น้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 และหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจ
หน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผู้ให้บริการก็
จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริ การไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อย
เพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึง
พอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1
ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชน
ได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงได้จัดทา
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ รั บ บริ การ เพื่อทราบถึงความพึ งพอใจของประชาชนในพื้นที่ ตาบลน้าพี้
เกี่ย วกับ การให้ บ ริ การของบุ คลากรองค์การบริหารส่ ว นตาบลน้าพี้ เพื่อนาข้อมูล ที่ได้มาปรับปรุง พัฒ นาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
2. เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการโดย
ยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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4. เป้าหมาย
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จานวน 1
ครั้งต่อปี
5. พื้นที่ด้าเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
2. สถาบันการศึกษาที่รับจ้างดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลตามรูปแบบที่กาหนด
3. สถาบันการศึกษาที่ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ สรุปประมวลผลการสารวจฯ และแจ้งผลให้
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ทราบ
4. ดาเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่สถาบันการศึกษาที่ดาเนินการสารวจฯ
5. ประชาสัมพันธ์ผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินการ
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการ
สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ 16,000 บาท/ปี
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
จานวน 1 ชุด
ผลลัพธ์
1. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
2. การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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2.3 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ้านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดท้าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด้าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท้าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด
เพื่ อให้ การบริ ห ารจั ดการเป็ น ไปตามหลั กการบริ ห ารจั ด การบ้า นเมื อ งที่ ดี และเกิด ประโยชน์ สุ ข ต่ อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงจัดทากิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
2. เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3. เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
4. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย
1. เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ให้สั้นลง
2. ประชาชนในพื้นที่ตาบลน้าพี้
3. ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
5. ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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6. วิธีด้าเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บ ริ การที่ ส ามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้ บังคับบัญชา
สามารถมอบอานาจการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ การสั่ ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนการบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบอานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้ ประชาชนทราบโดยทั่ว ไปพร้ อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ
4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่
2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
4. ทาให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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2.3.2 มีการกระจายอ้านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการด้าเนินการอื่นใดของผู้มีอ้านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ทั้ง ที่เ ป็ น หน้ าที่ ตามพระราชบั ญ ญัติ ส ภาต าบลและองค์ การบริห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้าน
การอานายความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้ บริห าร ไม่มีการ
กระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3. เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และหัว
ส่วนราชการ จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
2. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
3. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ
ผลลัพธ์
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
2. ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด้าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท้าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสาคัญใน
การพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริ ต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือ
ว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ทาความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตาบลน้าพี้ ผู้ที่ทาคุณประโยชน์หรือเต็มใจ
เข้าร่ ว มในกิจ กรรมขององค์การบริ หารส่ ว นตาบลน้าพี้อย่างสม่าเสมอ องค์การบริหารส่ ว นตาบลน้าพี้ จึงจัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
ผู้ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทาคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตาบล
ที่ค วรได้รั บ การยกย่ อ งชมเชย และเป็ น บุ คคลตั ว อย่ า งและจั ดกิ จกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสั มพั น ธ์ ให้
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าพี้
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าพี้ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม
4. เป้าหมาย
1. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
2. ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
5. พื้นที่ด้าเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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6. วิธีด้าเนินการ
1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกาหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
2. คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทาความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
3. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
งบประมาณในการดาเนินการ จานวน 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ด้าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท้าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิด ชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น
เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้าพี้

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ้าเภอ ที่ได้ด้าเนินการตามอ้านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิน กิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น
เพื่ อส่ งเสริมสนั บ สนุ นกลไกการตรวจสอบจากหน่ว ยงานภาครัฐและองค์กรอิส ระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ เช่น การรับการตรวจจาก
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี
หรือคณะทางาน LPA จังหวัด, การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA เป็นต้น
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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2.5.3 ด้าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่ว มโดยเปิดโอกาสให้ ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็ น ซึ่งสามารถยื่นคา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้ งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้าพี้ รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ขึ้น เพื่อดาเนินการ
มาตรการจั ดการในกรณีได้รับ ทราบหรื อรั บแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ ให้ เป็น
แนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
2. จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม
4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าพี้ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้าพี้ ตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารน้้าพี้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติ ให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดย
มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงได้
จัดให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลน้ าพี้ ให้ บ ริ การ ณ ศูน ย์ บริ ก ารร่ ว มองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลน้าพี้ โดยมี ส านั ก ปลั ด เป็ น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมื องได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ใน
การรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าพี้
4. เป้าหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ด้าเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่กาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6. มีการบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค้านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้ และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริ หารงานราชการในปัจ จุ บัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่ วนร่ว มและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิ
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ ชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงิน
การคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต้าบล
น้้าพี้”
2. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหน ดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่น ๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญ ๆ
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าพี้ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
2. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ด้าเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
6. วิธีด้าเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
(1) บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
(2) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของแต่ละหมู่บ้าน
(3) ประกาศเสียงตามสาน/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
(4) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
(5) จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานการดาเนินงานประจาปี
(6) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว
(7) หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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(8) ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) รายการ TV
(10) รายการทาง Youtube ออนไลน์
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด้าเนินกิจการตามอ้านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด้าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทางานร่วมกันของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทา
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ได้ดาเนินการจัดโครงการจัดประชาคมแผนชุมชน เพื่อนา
ข้อมูลจากแผนชุมชนมาจัดทาแผนพัฒนาตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
3. เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
5. เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
6. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน 9 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดประชุมประชาคมทุกหมู่บ้าน ตามตารางที่กาหนด
5. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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6. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
7. จัดทาแผนชุมชน และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ประเมินผลโครงการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
8. งบประมาณด้าเนินการ
งบประมาณ จานวน 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้เคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึง
ได้จัดทาโครงการองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้เคลื่อนที่ เพื่อสารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่า
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ดาเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่าง ๆ ซึ่งอยู่ใน
อานาจหน้าที่ อาจดาเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหาก
จาเป็นต้องคิดค่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าพี้ ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
2. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ กับประชาชนใน
พื้นที่
4. เป้าหมาย
นาบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน
ไปแต่ละหมู่บ้าน ในเขตตาบลน้าพี้
5. พื้นที่ด้าเนินการ
ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตาบลน้าพี้
6. วิธีด้าเนินการ
1. จัดทาโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. ประสานงานกับทุกกอง/สานัก เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการแก่ประชาชน
ในเขตตาบลน้าพี้
3. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
4. ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการให้กับประชาชนทราบ
5. ออกให้บริการประชาชนตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้
6. สรุปผลการดาเนินการ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
งบประมาณ จานวน 30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จานวนประชาชนในพื้นที่ตาบลน้าพี้ ได้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. ประชาชนในตาบลน้าพี้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหาความต้องการ ความเดือนร้อน
ด้านต่าง ๆ ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ นั้น

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด้าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ”
2. หลักการและเหตุผล
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาการทุจริต
2. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ
3. เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมาย
ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นทีด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เสร็จแล้วแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบผลการดาเนินการโดยเร็ว ไม่เกิน 15 วัน
ทาการ
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
9. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ด้าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนพัฒนา การจัดท้างบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท้าแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสาคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่ มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทาให้ชุมชนเปลี่ยน
แนวคิด วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทาให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จัดชุมชนของตนเองสามารถค้นหา
ทรั พยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสาคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงได้จัดทามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนของหมู่บ้านในตาบลน้าพี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม สามารถกาหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ สามารถคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
5. วิธีด้าเนินการ
1. ประชุมผู้บริหาร กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน
3. ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาหนดการ
4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาการด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
7. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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3.3.2 ด้าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีในด้านการ
จัดซื้อจั ดจ้ างในรอบปี งบประมาณ และส่ งเสริมให้ ภ าคประชาชน (ประชาคม) ให้ มีส่ ว นร่ว มอย่างแข็งขันกับ
มาตรการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
น้ าพี้ อย่ า งแข็ ง ขั น ส าหรั บ การท างานขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลน้ าพี้ ได้ มี กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
กาหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
กับมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลนั่นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน
5. วิธีการด้าเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
อย่างแข็งขันสาหรับการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ในหลาย ๆ ส่วน เช่น
ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น
5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ ทา
ความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
7. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด/กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้าพี้
2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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3.3.3 ด้าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
2. หลักการและเหตุผล
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตาบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกัน
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าพี้
4. เป้าหมาย
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตาบล
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กาหนด
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2533)
8. งบประมาณด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าพี้ หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก้าหนด
4.1.1 มีการจัดท้าและรายงานการจัดท้าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก้ากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท้ารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กาหนดให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในที่ ไ ด้ กาหนดไว้ รายงานต่ อ ผู้ กากั บ ดูแ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงได้มี
การจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามกาหนด
4. เป้าหมาย
ทุกสานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด้าเนินการให้มีการจัดท้าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้
ผู้ก้ากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้ านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามี
การดาเนิ น งานที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลหรือไม่เพียงใด การที่ร ะบบการควบคุมภายในของรัฐ ยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย
การปฏิบัติงานทัง้ กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้ าพี้ พิจารณาแล้วเห็ นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้น
2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีด้าเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
2. ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และผู้บริหารทราบ
6. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
7. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
9. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ
80 ในระดับมาก)
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด้าเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่อง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคล โดยยึดมั่น ในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอน ย้าย
4. เป้าหมาย
ผู้แทนจากภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้าพี้ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ อย่างน้อยปีละ 2 คณะ
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีการด้าเนินการ
1. ขอความร่วมมือจากกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน คัดเลือกผู้แทนประชาชนเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เช่น การโอนย้าย การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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3. การสรรหา การบรรจุแต่งตั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
4. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง การ
รับโอน(ย้าย) ตาแหน่งที่ว่าง ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าพี้ รวมทั้งส่งหนังสือแจ้งให้กานัน/ผู้ใหญ่บ้านในตาบลน้าพี้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
ปีงบประมาณละ 2 คณะ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรั ฐ มนตรี วิธี การทางานต้อ งอยู่ ในกรอบ และต้อ งมีร ะบบการบริ การที่ร วดเร็ว ถู ก ต้อ ง ป ระชาชนหรื อ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อเท็จจริง
ไม่มีข้อผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลั งเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุก จริตคอร์รัปชัน มีการทางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทางาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้
4. เป้าหมาย
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิ น การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้น ปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนิ นงานตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

74

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงได้ดาเนิ นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความร่วมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง
ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น
เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าพี้
2. เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชน
เข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ให้ความสาคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก้าหนดไว้
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ
ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่
การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชานาญ
ประสบการณ์หรื อขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสมอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึง
จาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้ องเสี่ยงกับการกระทา
ผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้ น เพื่อให้ ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิกสภาองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลน้าพี้ เพิ่ มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่ น บั ญชี แสดงรายการทรั พย์ สิ น และหนี้ สิ น มีค วามรู้ค วามเข้ าใจมิ ให้ ด าเนิน กิจการที่เ ป็นการขัด กันระหว่า ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริ ต และมีความรู้ ความเข้าในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่ องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงได้จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
2. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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3. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จานวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
จานวน 17 คน รวม 21 คน
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. จัดทาโครงการ/แผนงาน
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าพี้ เข้ารับการอบรม
3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
4. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ใช้งบประมาณในการดาเนินการ จานวน 30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสาคัญประการ
หนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่ นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็น การเพิ่มประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒ นาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
2. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จานวน 17 คน
5. พื้นที่ด้าเนินการ
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีด้าเนินการ
1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตาบลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณี
2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กอง ที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทาสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภาฯ โดยผ่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
4. ฝ่ายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ทราบ
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
งบประมาณ จานวน 30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ผลลัพธ์
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ ๆ
3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จานวน 17 ราย ได้รับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก้าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีบรรยากาศการ
ทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนตาบลและลดการทุจริต
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลน้ าพี้ จึ งได้ดาเนินกิจกรรมส่ งเสริมสมาชิก สภาท้องถิ่ นให้ มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ยบริ ห ารขึ้ น เพื่ อ ก าหนดบทบาทของสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ในการเป็ น หน่ ว ย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าพี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการ
ทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จานวน 17 คน
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีการด้าเนินการ
1. จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี การตรวจรายงาน
การประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นต้น
3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ผลลัพธ์
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
2. การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด้าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุก
ภาคส่ ว นในสั งคมจะต้ องตระหนั กและร่ ว มกั นแก้ ไขจั ดการปัญ หา โดยการเข้า ไปมี ส่ ว นร่ว มเป็น เครื อข่า ยใน
การขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในองค์กา ร
บริหารส่วนตาบลน้าพี้ ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต จึงได้จัดทากิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
5. พื้นที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์บริเวณชุมชน
3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6. ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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8. งบประมาณด้าเนินการ
งบประมาณ จานวน 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
2. นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้าง
จิตสานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ มีภารกิจหน้าที่ในการบริห ารราชการท้องถิ่นให้ มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้
การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกันองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ได้เห็นความสาคัญของการมีเครือข่าย จึงได้จัดทามาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความเข็มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
น้าพี้ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
5. สถานที่ด้าเนินการ
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิธีด้าเนินการ
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
2. จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
5. ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ กับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจใจการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
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