ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560 – 2564)
………………………………………………………..
ตามหนั ง สื อ ด วนที่ สุ ด ที่ ลป 0023.4/ว 433 ลงวัน ที่ 17 มี น าคม 2560 เรื่อ ง การขั บ เคลื่ อ นการ
ดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดลําปางดําเนินการตามขอ 1. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) ใหแลวเสร็จและนําเผยแพรบนเว็ปไชตของหนวยงาน นั้น
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตั ิงานของการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการ
ทุจ ริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2560 – 2564) ใหเปนไปตามวัตถุประสงค จึงขอประกาศใชแผนปฏิบัติการ
ดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดตามแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายพงศกร ตะนะ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ

แผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ ๒๕60 - ๒๕๖4

องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

คํานํา
การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความ
เสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหาร
ราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่ หนวยงานในภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ
ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยให มี ค วามเจริ ญ ก าวหน า สามารถแข ง ขั น กั บ ต า งประเทศได อ ย างทั ด เที ย มนานา
อารยประเทศ ที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไป พรอม ๆ กัน โดยการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ
มีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ที่ถูกตอง รวมทั้ง เขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนว
ทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและสงเสริมการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการทุจริตได
เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ จึงได
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
พ.ศ. 2560 – 2564 ขึ้น เพื่อขับ เคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ใหบรรลุ
เป าหมายและเป นการถือ ปฏิบัติตาม คําสั่ง 69/2557 เรื่อ ง มาตรการปอ งกันและแกไขปญ หาการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งเปนนโยบายระดับชาติ ดวย

องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
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สวนที่ 1
บทนํา
ขอมูลทั่วไป
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ตั้งอยูเลขที่ 159 หมูที่ 3 บานปงกา ตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง หางจากที่วาการอําเภอสบปราบไปทางทิศเหนือ เปนระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
มีพื้นที่รวมประมาณ 103 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 64,883 ไร สภาพภูมปิ ระเทศ สภาพพื้นที่ตําบลแมกัวะ
โดยทัว่ ไปเปนพื้นที่ราบมีแมนํ้าวังผานในเขตพื้นที่ 1 สาย มีอาณาเขตติดตอกับตําบลและอําเภอขางเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
ทิศใต
ติดตอกับตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
ทิศตะวันออก
ติดตอกับตําบลสมัย
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
ทิศตะวันตก
ติดตอกับตําบลนายาง
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
ลักษณะของแหลงนํ้า
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะมีทตี่ ั้งโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริของตําบลแมกัวะ จํานวน 1 แหง
ไดแก
1.โครงการอางเก็บนํ้าแมทาน บานแมกัวะพัฒนา หมูที่ 7
ดานการเมือง/การปกครอง องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ไดประกาศยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการ
บริหารส วนตํ า บล เมื่ อ ป พ.ศ. 2540 อยู ในการกํา กั บ ดู แ ลของนายอํ า เภอสบปราบ ผู ว าราชการจั ง หวั ด ลํ าปางและ
กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจอํานาจหนาที่ภายใตระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ โดยนายก
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะเปนผูบริหารสูงสุด และวิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ คือ
“เศรษฐกิจดี มีความพรอมทุกดาน สรางสรรคสิ่งใหมๆ บริการทันใจประชาชน” และมีเขตการปกครองแบงออกเปน 8
หมู บ า น จํ า นวนประชากร ทั้ ง สิ้ น 4,945 คน โดยแยกเป น ชาย 2,442 คน หญิ ง 2,523 คน มี จํ า นวนครั ว เรื อ น
1,546 ครัวเรือน
1.การวิเคราะหความเสี่ยงการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้ความ
เสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจ
เกี่ยวข องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิ จารณาวาควบคุมและการปองกันการทุจริตที่ มีอยูในป จจุบันมีประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม
การทุ จ ริตในระดับ ทอ งถิ่ น พบวา ปจ จัย ที่มีผลต อการขยายตัวของการทุ จริ ตในระดับ ท องถิ่ น ไดแ ก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค

-2ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฎิบัติทําใหแนวโนมของการ
ทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1.สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจางและการเงินการ
คลัง
2. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล
3. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากชองวางของระเบียบและกฎหมาย
4. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรูและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7.สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี อิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง
กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุ บัน มุงเน นที่ การสรา งความรํ่ารวย ดวยเหตุ นี้จึงเปน แรงจูงใจใหเจาหนาที่ มีแนวโนมที่ จะทํ าพฤติกรรมการทุ จริตมาก
ยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น
โดยเฉพาะการทุ จ ริ ตในเชิ งนโยบายที่ ทํ า ให ก ารทุ จ ริต กลายเป น ความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ – จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผ ลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่เพื่ อให
ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูป แบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสรางและ
โครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย
หนึ่ งที่ ทํ าให ข า ราชการมี พ ฤติก รรมการทุ จริ ต เพราะความต องการที่ จะมี ส ภาพความเป น อยูที่ ดีขึ้ น ทํ าใหเจ า หนา ที่ ตอง
แสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว

-36) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปนพิเศษถือ
วาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง และมีความเห็น
แกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม
7) คานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยกยองคนที่
มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปน
วิถีชีวิต เปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริต ยอมจะทําการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกําหมายของบานเมือง
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ไดสงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวา
ดว ยการป อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริต ภาครัฐ ให ดํ าเนิ นการไปไดอ ยา งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อให การป อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงนโยบายดานบริหาร
การจัดการของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะที่ตองการใหมีการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน รับฟง
ความคิดเห็นสาธารณชน ยอมรับการตัด สินใจของประชาชนในทองถิ่น สนับ สนุนการบริการใหประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วและมีความพึงพอใจ และสนับสนุนการบริหารงานและธรรมาภิบาลตามหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได
2.หลักการและเหตุผล
ป จ จุ บั นป ญ หาการทุ จ ริ ต คอร รัป ชั น ในประเทศไทยถื อ เป นป ญ หาเรื้ อ รั ง ที่ นับ วั นยิ่ ง จะทวี ค วามรุ น แรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับตนๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะ
เปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อ
ตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฎขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือน
ตอ กระแสการกระจายอํา นาจและความศรั ทธาตอ ระบบการปกครองส วนทอ งถิ่ นอยางยิ่ง สง ผลให ภ าพลักษณ ข อง
ประเทศไทยเรื่ อ งการทุ จ ริต คอร รัป ชั่ น มี ผ ลในเชิ งลบ สอดคล อ งกั บ การจั ด อั นดั บ ดั ชนี ชี้ วั ด ภาพลั กษณ ค อร รัป ชั น
(Corruption Perception Index - CPI)
ซึ่งเป นเครื่องมื อที่ใชประเมิ นการทุจ ริตคอรรัปชันทั่ วโลกที่จั ดโดยองค กรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International -IT) พบวา ผลคะแนนของประเททศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 -38 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียและลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป
2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศที่มีการคอรรัปชันอยู
ในระดับสูง

-4แมวาในชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการ
ทุ จ ริ ต ไม ว า จะเป น การเป นประเทศภาคี ภ ายใต อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการต อ ต านการทุ จ ริ ต (United
Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริต
เปนปญหาที่สําคัญ ของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปภัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย
ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปน
ปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับ
ปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือ
ความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ.2560
จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉย
ตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ
รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทย
ไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึน้ ไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึน้ เจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่ เปนอยูในปจจุบั น ไมใชตําแหนงหน าที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฎิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรมในทาง
ปฎิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

-5ระยะ ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง จึงไดตระหนักและให
ความสํ าคั ญ กับ การบริหารจัด การที่ มีค วามโปรงใส สร างค านิ ยม วัฒ นธรรมสุ จริ ตให เกิด ในสังคมอย างยั่ งยื น จึ งได
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
3.วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง คณะผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แมกัวะ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ เปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people s participation) และตรวจสอบ (People s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ตลอดจนมีความพึง
พอใจในการรับบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
5.เปาหมาย
1)ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางใน
สังกั ดองคการบริหารสวนตํ าบลแมกัวะ รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมี จิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิ บัติหนาที่
ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่ อ งมื อ /มาตรการการปฏิ บั ติ งานที่ ส ามารถป อ งกั นป ญ หาเกี่ ย วกั บ การทุ จริ ต และประพฤติ มิชอบของ
ขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะที่มี
ความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม

-65) องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติ
มิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5.ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ตลอดจน
ประชาชนในพื้นที่ตําบลแมกัวะ มีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานปจจุบัน
2) องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมี สวนรวมตั้งแตรวมคิ ด รวมทํา ร วมตั ดสิ นใจ รวมถึ งรวมตรวจสอบในฐานะพลเมื องที่ มี
จิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฎิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลแมกัวะ ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกัน
การทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการ
ทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

สวนที่ 2
แผนปฎิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2560-2564)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
1. การสรางสังคมที่ 1.1 การสรางจิตสํานึกและความ
ไมทนตอการทุจริต

1.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

ตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการ
การเมือง ฝายบริหาร ขาราชการ 2.โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ 20,000
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝาย เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานในองคกร
ประจําของ อบต.แมกัวะ
3.โครงการสมุดความดี

-

-

-

-

-

4.มาตรการ "สงเสริมการปฎิบัติงานตามประมวล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จริยธรรมของ อบต.แมกัวะ"
5.มาตรการ "สงเสริมองคความรูดานการตอตาน
การทุจริต"
6.กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอน
ใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
อบต.แมกัวะ

7

แผนปฎิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2560-2564)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
1.2 การสรางจิตสํานึกและความ

1.โครงการปลูกปารักษานํ้าและปองกันรักษา

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000

15,000

15,000

15,000

ตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน ปาไมชุมชน
ในทองถิ่น
2.โครงการอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
3.โครงการสงเสริมอาชีพการเย็บกระเปาดนมือ
1.3 การสรางจิตสํานึกและความ

1.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน 15,000

ตระหนักแกเด็กและเยาวชน

/ เยาวชนในตําบลแมกัวะ

8

แผนปฎิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2560-2564)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
2.การบริหารราชการ 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมือง

1.กิจกรรม "ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริต

เพื่อปองกันการทุจริต ในการตอตานการทุจริตของ

ของ นายก อบต.แมกัวะ"

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผูบริหาร
2.2 มาตรการสรางความโปรงใส

1. มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหาร

ในการปฎิบัติราชการ

งานบุคคล (ถือปฎิบัติตามระเบียบ)
2.มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก อบต.
ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ
3.กิจกรรม "สรางความโปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน"
4.โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ
- จัดจาง
5.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฎิบัติ
9

แผนปฎิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2560-2564)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
7.มาตรการ "ยกระดับคุณภาพการใหบริการ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประชาชน"
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและ 1.กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมือง

2. มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต

ที่ดี

สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฎิบัติราชการ

2.4 มาตรการจัดการในกรณีได

1.มาตรการ "จัดทําขอตกลงการปฎิบัติราชการ"

-

-

-

-

-

2. มาตรการ "แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง

-

-

-

-

-

ทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

รองเรียน

10

แผนปฎิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2560-2564)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
3.การสงเสริมบทบาท 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาว 1.มาตรการ "ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ
และการมีสวนรวม

สารในชองทางที่เปนการอํานวย

ของภาคประชาชน

ความสะดวกแกประชาชน ไดมี

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

-

-

-

-

-

อบต.แมกัวะ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

สวนรวมตรวจสอบการปฎิบัติ

2.โครงการอบรมใหความรูและเผยแพรขอมูล

ราชการตามอํานาจหนาที่ของ

ขาวสารใหแกประชาชน ตาม พ.ร.บ.ขอมูล

อปท.ไดทุกขั้นตอน

ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
3.มาตรการ "เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย"
4.มาตรการ"จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของ อบต.แมกัวะ"

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การ

1.โครงการจัดประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนา

รับและตอบสนองเรื่องรองเรียน

ทองถิ่นสี่ป

รองทุกข ของประชาชน
2.การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
อบต.แมกัวะ
11

แผนปฎิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2560-2564)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
3.โครงการ อบต.แมกัวะสัญจรพบประชาชน
4. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(บาท)

ใหผูรองเรียน/รองทุกขทราบ
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี

1.มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ

สวนรวมบริหารกิจการของ อบต. จัดทําแผนพัฒนา อบต.แมกัวะ
แมกัวะ
2กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของ อบต. แมกัวะ

12

แผนปฎิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2560-2564)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
4.การเสริมสรางและ 4.1 มีการจัดวางระบบและราย

1. โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปรับปรุงกลไกในการ งานการควบคุมภายใน ตามที่คณะ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตรวจสอบ การปฎิบัติ กรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
ราชการของ อบต.
แมกัวะ
4.2 การสนับสนุนใหภาค

1.มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจ

ประชาชน มีสวนรวมตรวจสอบ

สอบกํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ

การปฎิบัติหรือการบริหารราชการ การบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
ตามชองทางที่สามารถดําเนินการได
2.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
จากตัวแทนชุมชน
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจ 1. กิจกรรมสงเสริม สมาชิกสภา อบต.แมกัวะ
ของสภา อบต.แมกัวะ

ใหมีบทบาทในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร
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แผนปฎิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2560-2564)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของ

1. มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาค

ชุมชน (Community) และ

ประชาชน

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต

2.กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต
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สวนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมือง ฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําของ อบต.แมกัวะ
1.1.1

สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น
ลําดับที่ 1
1.ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี(Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางาน
และความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายใน
องคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้องรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทย
มานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติ
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหา
การคอรรัปปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาค
สวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติ
ใหม ป ลู ก จิ ต สํ านึ ก ของคนไทยร ว มต า นภั ยการทุ จ ริ ต ควบคู กั บ การเปลี่ ยนแปลงค า นิ ยมไปในทิ ศ ทางที่ ไ ม เอื้ อหรื อ
สนับ สนุ นการทุจริตคอรรัปชั น ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิ บาลซึ่งประกอบดว ย ความชอบธรรม ความโปร งใส
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปน
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปลากดอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน
ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของ
ภาครัฐ จึ งนับ เป นการส งสัญ ญาณเชิ งบวกใหเห็ นว าประเทศไทยมี การพั ฒ นาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แลว แต
อยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงาน
หรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย หลัก
ความชอบ ธรรม (legitimacy) หลั ก ความโปร ง ใส (transparency) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบและตรวจสอบได
(accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจาณา
คัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือในการสรางมาตรฐานดานความ
โปรงใสสําหรับหนวยงานหรือองคกรใดๆ จะตองคํานึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนิ นงานที่
หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีตอไป

-16ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ จึงจัดทําโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3.วัตถุประสงค
1.เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม
2.เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
3.เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4.เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรสามารถนําองคความรูต างๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกบั องคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบต.แมกัวะ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
5.พื้นที่ดําเนินการ
หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6.วิธีดําเนินการ
1.จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบ ริหารทองถิ่น
2.มอบงานใหกับผูรบั ผิดชอบโครงการ และผูที่เกีย่ วของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3.ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.ผูบริหารทองถิ่น บุคลากร ขององคกรมีความรูค วามเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
จริยธรรม
2.ผูบริหาร บุคลากร ขององคกรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบ

-173.ผูบริหาร บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4.ผูบริหาร บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ลําดับที่ 2
1.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในองคกร
2. หลักการและเหตุผล
ในสถานการณ ป จ จุ บั น มนุ ษ ยชาติ กํ า ลั ง เผชิ ญ หน า กั บ วิ ก ฤติ ก ารณ ใ นมิ ติ ต า งๆ เข น ด า นสั ง คม
เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่แตกตางกัน อันนํามาซึ่งการแตกแยกทางความคิด กอใหเกิดการ
แกงแยงแขงขันกันอยางรุนแรงทางวัตถุนิยมในทุกรูปแบบ โดยไมคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถาเปนเชนนี้ตอไปก็
อาจจะนําพาใหประเทศไทยของเราติดกับดักวิกฤติการณเชนกัน ทางออกจากวิกฤติการณ ดังกลาว คือ ตองสงเสริมให
พุทธศาสนิกชนชาวไทยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและหลัก คําสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไมให
ยึดติดกับวัตถุนิยมจนเกินไป
การพัฒนาประเทศใหกาวหนา ประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน มีรากฐานที่สําคัญ จากกการพัฒ นาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวของ
โดยตรงกับการพั ฒนาคุณ ธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจใน
การให บริ การสาธารณะแก ประชาชนใช อํานาจหน าที่ได รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบั ติง านด วยความซื่อสั ตย และ
คาดหวังจากประชาชนวา “เจาหนาที่ ของรัฐ” ตองรับผิ ดชอบดูแ ล จัดการ ตัดสิ นใจเกี่ยวกับ การให บริก ารสาธารณะ
การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ จึงเล็งเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่ อใหตระหนั กรูถึงการสรางจิตสํานึก ใหมีคุณ ธรรม จริยธรรม และปฏิ บัติงานดวยความ
ซื่อสั ตยสุ จ ริต รวมทั้ งมี ก ารปรับ เปลี่ ยนกระบวนทั ศ น วัฒ นธรรมค านิ ยม ดว ยการมี จิ ตสํา นึ กที่ ดีในการปฏิ บั ติงาน
ประพฤติ ป ฏิ บั ติตนเป น แบบอย า งที่ ดีแ ก ป ระชาชน จึ ง ได จั ดทํ าโครงการอบรมส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองคกรขึ้น
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหกับบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลแมกัวะ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานใหมี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรมจริยธรรม
3.2 เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ สามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรม และ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกตใชเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาหนวยงานไดอยางเหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจ
3.3 เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ มีความรูความเขาใจและยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

-184.เปาหมาย
คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบต.แมกัวะ พนักงานสวนตําบล ครูผูดแู ลเด็ก
ลูกจางประจํา พนักงานจาง จํานวน 57 คน
5.พื้นที่ดําเนินการ
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6.วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6.2 ประชุมชี้แจงกําหนดการตามโครงการฯใหแกคณะผูบ ริหารทองถิ่น,สมาชิกสภา อบต.
แมกัวะ,พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
6.3 ประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อประสานวิทยากร
6.4 ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ที่ใชดําเนินการในโครงการ
6.5 จัดเตรียมสถานที่
6.6 ดําเนินการตามโครงการ
(1) การฟงบรรยายในหัวขอ - คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน
- ทํางานอยางไรใหมคี วามสุข
- ธรรมะกับการทํางานเปนทีม
(2) ธรรมะภาคปฏิบัติ “กรรมฐานเบื้องตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน”
6.7 สรุปและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อรายงานใหผูบริหารทราบ ประเมินผลการอบรมใน 2
สวน คือ ประเมินผลการเรียนรูกอนการฝกอบรม (pre test) และประเมินผลการเรียนรูหลังจากการอบรม (post
test ) รวมทั้งประเมินจากพฤติกรรมและปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม โดยใชแบบสอบถาม
7.ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)
8.งบประมาณที่ใชดําเนินการ
จํานวน 20,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10.ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผลผลิต
ผูเขารับการอบรม จํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ผานการอบรมและการทดสอบตามโครงการ
อบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองคกร
ผลลัพธ
ผูเขารับการอบรมผานการอบรมและทดสอบตามโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองคกร มีความรูความเขาใจในการพัฒนา-คุณธรรมจริยธรรม โดยมีลักษณะ
เปนผูนํายุคใหมที่ยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปน
เครื่องมือยืดเหนี่ยวจิตใจในการดําเนินชีวิต และการทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของหนวยงาน

-1911.ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผูเขารับการอบรมสามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรู
และประสบการณ ที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบั ติงานและชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเปนผูนํ า
ดานคุณธรรมจริยธรรม ในองคกรไดอยางสรางสรรค
11.2 ผูเขารับการอบรมสามารถใชหลักคุณ ธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรู
ประสบการณ ที่ได รับไปประยุกต ใชในการสรางความสามัค คี ปรองดอง ความรวมมื อรวมใจเปน อัน หนึ่งอั นเดียวกั น
และสามารถประสานประโยชนในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานได
อันจะนํามาซึ่งประโยชนสุขของประเทศชาติ และประชาชน
ลําดับที่ 3
1.ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดี
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละวันหากมีหารจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพื่อปรับปรุง
การทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการอางอิง ที่ใชในการประเมินผล
งาน ยังสงผลใหการประเมินเปนที่ยอมรับ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต
ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได
ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอื่นมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาที่เกิดขึ้น
คลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุด
ความดีพนักงานจางโดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การ
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชน แกองคกร เปนการสรางระเบียบวินั ย
สงเสริมการสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและพนักงาน
3.2 เพื่อเปนประโยชนการติดตามงานที่พนักงานจางไดปฏิบัติ
3.3 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานที่
ไดรับมอบหมาย
4. เปาหมาย
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
5.ระยะเวลา
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564)

-206.วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดใหพนักงานจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบตั ิงานประจําทุกวัน
และสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันศุกร
6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารทองถิ่นใหพิจารณาผลการปฏิบัตงิ านพนักงานประจํา
7. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
8.สถานที่ดําเนินการ
หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
9.ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบงั คับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบตั ิงานเปนไปตามเปาหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได
10.3 พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมาย
ตามกําหนด
ลําดับที่ 4
1.ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
แมกัวะ
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลแมกัวะพ.ศ.25๖๐ โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับ ใชอยางมี ประสิทธิภาพ ทั้ งนี้ การฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับ ไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง กําหนดใหพนักงานสวนตําบล
และพนั กงานจ า งของส วนตํ า บล มี ห น า ที่ ดํ าเนิ นการให เป นไปตามกฎหมาย เพื่ อรั กษาประโยชน ส วนรวมและ
ประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได แก ยึด มั่นในคุ ณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํ านึ กที่ ดี ซื่อสัต ย สุ จริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิง่ ที่
ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพโปรงใสแลตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม

-21ขาราชการพลเรือนกรณี การเรี่ ยไร และกรณีการใหห รือรับ ของขวั ญหรือประโยชน อื่นใด โดยมีวัต ถุประสงคเพื่ อ
กําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอัน
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ ว 11
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใช
เปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลแมกัวะไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลแมกัวะ” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิ บัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและ
ระดับบุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่ อทํ า ให เกิ ด รู ป แบบองค ก รอั น เป น ที่ ย อมรั บ เพิ่ มความน า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ
ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ
3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
1. เผยแพรป ระมวลจริย ธรรมขององค การบริห ารสว นตํ าบลแม กัวะเพื่ อใชเป นค านิย มสํ าหรั บ
องคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
เปดเผยเปนการทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)

-227. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา พนั ก งานส ว นตํ า บลและพนั ก งานจ า งองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม กั ว ะ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมองคความรูดานการตอตานการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.25๖๐ – 256๔) มุง
สูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการ
รับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหาร
สวนตําบลแมกัวะ จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตขึ้น เพื่อใหสามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.256๐ – 256๔) ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
และเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
ขาราชการฝายประจํา ตลอดจนพนักงานจาง
3.2 เพื่ อสร างจิตสํ านึก และความตระหนั กในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกค ณะผูบ ริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ตลอดจนพนักงานจาง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา ๓ เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกวัะ
6. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปลูก
จิตสํานึก
2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและ
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ

-237. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ
จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร
ลําดับที่ 6
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณ หรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบต อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนา
หรื อหรื อบางเรื่องเป น การปฏิ บั ติสื บ ตอกั น มาจนไม เห็ นว าจะเป น สิ่ งผิ ดแต อย างใด พฤติก รรมเหล านี้ เป น การกระทํ า
ความผิดทางจริ ยธรรมของเจา หนา ที่ ของรั ฐที่ ตองคํา นึ งถึ งผลประโยชน ส าธารณะ (ประโยชน ข องสว นรวม) แต ก ลั บ
ตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม
ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ
ที่ไมใช รูป ตัวเงิน หรือทรัพยสิ นก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํ ารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับ
สัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดย มิชอบ ทั้งนี้ หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ดั ง นั้ น องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม กั ว ะ จึ ง ได จั ด กิ จ กรรมให ค วามรู ความเข า ใจการป อ งกั น
ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัด
กิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบล เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับ
ซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบลพนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน
3.2 เพื่ อเสริ ม สร างพฤติ กรรมและวิธี การทํ า งานที่ สุ จริ ตโปร งใสของข าราชการและเจ าหน าที่ ข อง
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ

-243.3 เพื่ อเสริ ม สรา งให ข า ราชการและเจ า หน าที่ ข ององค ก ารบริ ห ารสว นตํ าบลแม กั วะ มี จิตสํ า นึ ก
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม อันมั่นคง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือนและใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
พนั กงานสวนตํ าบลและพนั ก งานจา งมีค วามรูเกี่ ยวกับ ผลประโยชน ทั บซ อน และมี ค วามประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : ปลูกปารักษาน้ําและปองกันรักษาไมชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change)ที่ ทํ าให อุณ หภู มิ โลกสู ง ขึ้ น หรื อที่ เ รียกว า สภาวะโลกร อน ซึ่ งส งผลให เกิ ดปรากฏการณ ท างธรรมชาติ ที่ มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแห งแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใน
ประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึง
ได รวมมื อกัน ปองกั นและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่ งเป นป ญหาที่สํ าคัญ สงผลกระทบต อคุณ ภาพชีวิตของประชาชนทั้ งใน
ระดั บ ภู มิ ภาคและระดั บ ประเทศ การเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ยวจึ งเป น หนทางหนึ่ ง ในการแก ไขป ญ หาภาวะโลกรอนโดยตรง
เนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสราง
ความสมดุลการใชพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้นๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพื่อ
เป นการแกไขป ญ หาภาวะโลกร อน และเพื่ อเพิ่ มพื้ นที่ สีเขียวในพื้ น ที่ก สิกรรมของประชาชนและพื้น ที่ วางเปล าในเขต
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมทั้งเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล แมกัวะ จึงไดจัดทําโครงการ

-25“ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพื้นที่ตําบลแมกัวะ” เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และเพื่อถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคล
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อให ป ระชาชนตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของสิ่ งแวดล อม และรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ อัน เป น
สาธารณะรวมกัน
3.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในตําบลแมกัวะ
3.3 เพื่ อให ประชาชนนํ าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุล เพิ่ ม
มูลคาทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกรอน
3.4 ส งเสริม สนั บ สนุ น ให ชุ ม ชนเป น เมื องน า อยู สวยงาม (Beautified City) สร างความรม รื่ น และ
คลายรอนแกประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน ๕๐๐ ตน
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน
และประชาชนในทองถิ่นเขารวมกิจกรรม6.2 ประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เกี่ ยวข องและองค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น ในพื้ น ที่ ให จั ดเตรี ยม
สถานที่เพื่อปลูกตนไม
6.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพื่อใชในโครงการ
6.4 ดําเนิน การปลู กตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลั งมวลชน
และประชาชนในทองถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
10.2 ทําใหเพิ่มพื้นที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน
10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและ สรางความรม
รื่นในชุมชน

-26ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
2. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด ว ยป จ จุ บั น โลกกํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ สภาวะการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ (Climate
Change)ที่ ทํ าให อุณ หภู มิ โลกสู ง ขึ้ น หรื อที่ เ รียกว า สภาวะโลกร อน ซึ่ งส งผลให เกิ ดปรากฏการณ ท างธรรมชาติ ที่ มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาว เปนตน สวนหนึ่ง
เปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลก
รอน ซึ่งเป นปญหาที่สําคัญ สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่ ม
พื้ น ที่ สี เ ขี ย วจึ ง เป น หนทางหนึ่ ง ในการแก ไ ขป ญ หาภาวะโลกร อ นโดยตรงเนื่ อ งจากต น ไม เ ป น แหล ง ดู ด ซั บ ก า ซ
คารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่ใหเกิดความ
เหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้นๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน
และเพื่ อเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ยวในพื้ น ที่ ก สิ ก รรมของประชาชนและพื้ น ที่ ว างเปล าในเขตองค ก ารบริ ห ารสว นตํ าบลแม กั ว ะ
เพื่ อให เกิ ดความร มรื่น แกชุ มชน พร อมทั้ งเปน การเพิ่ มคุ ณ ภาพชีวิ ตของประชาชนในชุมชนองคก ารบริห ารส วนตํ าบล
แมกัวะ จึงไดจัดทําโครงการ “อาสา ปลูกปา”เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางชุมชน
นาอยูสวยงาม (Beautified City) และเพื่อถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อให ป ระชาชนตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของสิ่ งแวดล อม และรั ก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ อั น เป น
สาธารณะรวมกัน
3.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่มพื้นที่ สี
เขียวในตําบลแมกัวะ
3.3 เพื่ อให ประชาชนนํ าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุล เพิ่ ม
มูลคาทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกรอน
3.4 ส งเสริ มสนั บสนุ นให ชุ มชนเป น เมืองน าอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความ ร มรื่ นและ
คลายรอนแกประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เยาวชน ประชาชน ผูมีจิตอาสา รวมกันปลูกตนไม จํานวน 3๐๐ ตน
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน
เยาวชน และประชาชนในทองถิ่นเขารวมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เกี่ ยวข องและองค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น ในพื้ น ที่ ให จั ดเตรี ยม
สถานที่เพื่อปลูกตนไม
6.3 จัดหากลาไม พันธุไม เพื่อใชในโครงการ
6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยเยาวชนประชาชนผูมีจิตอาสากลุมพลังมวลชน และประชาชนในทองถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสํานักปลัดองคการบริหารสวนแมกัวะ

-277. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.2 ทําใหเพิ่มพื้นที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน
10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความ
รมรื่นในชุมชน
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมอาชีพการเย็บกระเปาดนมือ
2. หลักการและเหตุผล
โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการ
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหั วฯ ไดทรงเล็งเห็ นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎร
พรอมทั้งไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไข
ปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาส และยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนนใหผลการ
ดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง“พออยู พอกิน” และขณะเดียวกัน
ก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงเปน
โครงการที่มุง พั ฒ นาราษฎรผู ย ากไรให มีฐ านะ ความเป นอยู ที่ ดีขึ้ น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่ อยู ห างไกล
ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนขั้นตอนตามลําดับความ
จําเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนน
การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญ
 หา และความตองการของชุมชน สามารถวางแผนการ
ผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวน
รวมของเกษตรกร
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพสรางรายได
โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาประยุกตเผยแพร
ใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค
3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนวางงาน คนอยากจน ผูที่สนใจ ในตําบลแมกัวะ
3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเย็บกระเปาดนมือใหกับคนวางงานคนยากจนผูที่สนใจ
3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง
3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

-284. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลแมกัวะ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเย็บกระเปาดนมือใหกับผูรวมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน 15,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเย็บกระเปาดนมือ
10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเย็บกระเปาดนมือ
10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได
10.4 มีรายไดเพิ่มขึ้น ลดรายจาย เกิดความพอเพียง
10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน/เยาวชนในตําบลแมกัวะ
2. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชน เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปญญาที่ดีแลว ยัง
ตองมีคุ ณ ธรรม จริยธรรม เป นองคป ระกอบที่ สําคั ญ ในการดํ าเนิ น ชีวิตอีก ดวย จึ งจะเป น บุค คลที่เรียกวาเป นมนุษย ที่
สมบูรณ มีภูมิคุมกัน ยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมีความสุข พระพุทธศาสนา ถือเปนแหลงรวมหลักธรรมคําสอน ตนแบบ
และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็ก และเยาวชนควรไดรับการศึกษา เรียนรู คําสอนทางพระพุทธศาสนา และแนว
ปฏิบั ติข องชาวพุ ท ธ เพื่ อเตรี ยมตั ว ให พร อมสํ าหรั บ การดํ าเนิ น ชี วิตและบทบาทหน าที่ ที่ พึ ง ปฏิ บั ติในสัง คม ได อย า ง
กลมกลืน ภายใตสถานการณ ที่อาจจะมีทั้งดีและไมดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติไดอยางถูกตอง
การอบรมคุณ ธรรม จริ ยธรรม และพั ฒ นาจิตแกเด็ก เยาวชน เป นหน าที่ข องทุ กองคก ร ที่ จะตองให ความสํ าคัญ เป น
อันดับแรกตลอดจนใหการสนับสนุนในการเสริมสรางเด็ก เยาวชนใหเปนคนดี เปนที่ตองการของสังคม และประชาชน
ทั่วไปใหสามารถดํารงตนในงามไดอยางมีความสุขได เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็ เหมือนกับตนไมที่ขาดรากแกว ไม
สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่ขาดความสมดุลเชนปจจุบันได บาน วัด โรงเรียน
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และความเห็นใหตรง ตลอดจนการติดตาม เฝาระวังภัยสังคมตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู ทุกขณะ
ดวย ที่ สําคั ญ คือ สถาบั นครอบครั ว พอแม ต องเอาใจใส ใหการสนใจตอลูกให มากเปนพิเศษ สอนลู กใหมี ความ
พัฒนาการไปตามวัย สรางคานิยมการบริโภคที่ถูกตอง และเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูก การพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่รุดหนา แตปญหาทางสังคมก็มากขึ้นเปนลําดับ เด็กและเยาวชนเจริญวัย ก็ตองคลุกคลีอยูกับปญหารอบดาน
ดังนั้น แนวโนมการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนใหมากขึ้น เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข
องคการบริหารสวนแมกัวะ ไดใหความสําคัญ กับคุณภาพชีวติ ของเด็กและเยาวชนอยางมาก และ
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จึงไดจดั ทําโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็ กและเยาวชนเป นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค วามซื่อสัต ย
สุจริต
3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการ
โกงทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวม
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตําบลแมกัวะ
เชิงคุณภาพ
เด็ ก และเยาวชนเกิ ด ความตระหนั ก รู สามารถแยกแยะถู ก ผิ ด ชั่ ว ดี สามารถนํ า ความรู
ประสบการณที่ไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
7. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน 15,000 บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖0 – 25๖๔)
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องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ผลที่คาดวาจะไดรบั
10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ
10.3 เด็ ก และเยาวชนมี จิต สาธารณะ และพร อ มที่ จะเสี ย สละประโยชน ส ว นตน เพื่ อรั ก ษา
ประโยชนสวนรวม
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
ลําดับที่ 1
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของ นายก อบต.แมกัวะ”
2. หลักการและเหตุผล :
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได จัด ทํ ายุท ธศาสตร ชาติ วาด วยการปองกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
มาแลว 3 ฉบั บ ป จจุ บันที่ ใชอยู เปนฉบั บที่ 3เริ่มจากป พ.ศ.2560 จนถึ งป พ.ศ.2564 ซึ่งมุ งสู การเป นประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมื อจากฝ ายการเมื อง หน ว ยงานของรั ฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทั กษ รักษาผลประโยชน ข องชาติ แ ละ
ประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติ กรรมแตกต า งจากที่ เ ป น อยู ในป จจุ บั น ไม ใช ตํ าแหน ง หน า ที่ ในทางทุ จริ ต ประพฤติ มิ ช อบ โดยได กํ าหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายยุทธศาสตรที่4พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่ อประโยชนข องประชาชนในทองถิ่น การพั ฒ นาองคกรปกครองส วนทองถิ่นให เกิดความยั่ งยืน รั ฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการ
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การจัดทํ า บริ ก ารสาธารณะ รวมทั้ งมี ส ว นรว มในการตั ดสิ น ใจแก ไขป ญ หาในระดั บ พื้ น ที่ ส ว นการกํ า กับ ดูแ ลองค ก ร
ปกครองส วนท องถิ่ นจะทําไดเท าที่จํ าเป นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต องเปน ไปเพื่อการคุ มครองประโยชน ของ
ประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาป ญหาการทุ จริตในองคกรปกครองสวนท องถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ ไดส ราง
ความขมขื่ นใจให แกค นทํ างานในองคก รปกครองสวนทองถิ่ นมาเป นเวลาชานาน ซึ่งหากพิ จารณาจํ านวนขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับ มีปจจัยนานัป การที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณ ธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุ จริต
ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก
และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหา
ในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลู
นอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่ค นทํางานในหน วยงานราชการอื่นและมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานใน
องคก รปกครองสว นท องถิ่ นไดก อให เกิ ดขึ้ นก็ อาจเป นแคเศษผงธุ ลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุ จริตของคนนอก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ตองแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุ จริตอยางเห็นชัดเปน รูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิ บัติการปองกั นการทุจริต สงเสริมใหองคก าร
บริหารสวนตําบลแมกัวะ บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตของ
องคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่ อแสดงเจตจํ านงทางการเมื องในการต อตา นการทุ จ ริตของผู บ ริ ห ารองค ก ารบริห ารสว นตํ าบล
แมกัวะ ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป ขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.3 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ปขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
แมกัวะ
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
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6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบตั ิการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ปจาํ นวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกัน การทุจริต
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล เปนบุคลากรที่มีความสําคัญ
ตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอ
องคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบั ติงาน ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ด านการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่ อ
นําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
เพื่อใหเปนไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ตองเป นไปเพื่ อประโยชนสุ ข ประชาชน โดยใชวิ ธีการบริห ารกิจการบ า นเมืองที่ ดี ตามพระราชกฤษฎี กาว าด ว ย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
นั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล และ
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ตําบล และพนักงานจาง
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมปี ระสิทธิภาพ เปนไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจดั ใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของพนักงานสวนตําบล
3.2 เพื่อใหการปฏิบั ติงานบุ คลากรมี รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติ งานที่ถู กตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได
3.3 เพื่อเปนการป องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติ งานด านบริหารงาน
บุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กํ า หนดหลั ก เกณฑ การบริ ห ารงานบุ ค คลในเรื่ องการบรรจุ แต ง ตั้ ง โยกย า ย โอนเลื่ อ น
ตําแหนง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานสวนตําบลจังหวัดลํา ปาง เรื่อง หลั กเกณฑแ ละเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัตงิ านบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
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- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวา 90 %
- บุคลากรของของการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํา
กวาระดับ 3
- การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค การบริ ห ารส วนตํ าบลมี ค วามโปรง ใส สามารถป องกันการทุ จริต ของ
เจาหนาที่ได
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ:มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบลแมกวั ะ ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลแมกวั ะ และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค การบริ หารสว นตํ าบลแมกัวะ เป นหน วยงานบริห ารราชการองค กรปกครองส วนทองถิ่ น
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทํา
อีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลนั้น มักจะประสบป ญ หาดานการอํานวยความสะดวกในการติดต อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไป
รวมอยูกับฝายผูบริหารไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน าที่ ในการสั่งการ อนุ มัติ อนุ ญาต ไปยั ง
หัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิด
ความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบั บ ที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ ที่ กํา หนดให นายกองค การบริ ห ารส วนตํ าบล มี อํานาจหนา ที่ ในการสั่ ง
อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๐ กําหนดใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน
สวนตําบล และลูกจางของพนักงานสวนตําบล มาตรา ๖๐ นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลได มาตรา ๖๐/๑ กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล
และลูกจาง
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บริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกองคการ
บริหารสวนตําบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ
การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อเป นการลดขั้นตอนการให บ ริการประชาชนให ได รับ ความสะดวก รวดเร็ ว เป นธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหาร ทุกระดับ
3.4 เพื่ อ ป อ งกั น การผู กขาดอํ า นาจหน า ที่ ในการใช ดุ ล พิ นิ จอั น อาจเป น เหตุ แ ห ง การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัด ทําคําสั่ งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริห ารสวนตํ าบล มอบหมายให รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนา
สวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุก
เดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ

-3610. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทาง
แหงการทุจริต
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ หรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับ ตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของผูใตบงั คับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
พนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตัง้ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่ อให การบริห ารงานบุ คคลด านการเลื่อนขั้ นเงินเดือนมี ความโปร งใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล โดย
แตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงาน
สวนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ
6.2 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จารณาเลื่ อ นขั้ นเงิ นเดื อนของพนั กงานส ว นตํ า บลประกอบด ว ย
ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และพนักงานสวนตําบลที่รับผิดชอบงานการ
เจาหนาที่เปนเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล เพื่อ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ

-376.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล รวบรวม
และเสนอผลการพิ จ ารณากลั่น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานให แ ก ค ณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อนขั้ น เงิน เดื อน
พนักงานสวนตําบล
6.5 คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อนขั้ น เงิ น เดื อนของพนั ก งานส วนตํา บล พิ จ ารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ส วนตํ า บลเสนอมา โดยใช ห ลั ก เกณฑ ตามที่ กํ าหนดไว ในประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บลจั ง หวั ดลํ า ปาง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเปน ไปตามอํานาจหนาที่แ ละกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคการบริหารสวนตําบลจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความ
โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและสวนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา มาตรา ๖๙/๑ที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมี
อํานาจหนาที่อื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีก า วาด วยหลั กเกณฑแ ละวิธีก ารบริห ารกิ จการบ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน
และผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบ
กัน
ดังนั้ น เพื่ อให ก ารบริ หารงบประมาณขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบลแม กัว ะ เป นไปอยา งโปรงใส
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตอง จัดโครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลแมกัวะ ทุกโครงการและกิจกรรม

-383. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ให ป ระชาชนได รับ ทราบข อมู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ – จั ด จ า งตามโครงการ
และกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบไดตามหลัก ธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ที่
ดําเนินการตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาด วยการพั สดุข ององคกรปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ.2535 แก ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน จํานวน ๓ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือสงหนวยงานราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบล และชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหาร
สวนตําบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือสงหนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได

-39ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชน โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล
ดว ยประชาชนในเขตพื้ น ที่ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลแม กั ว ะ มี ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม กั วะ จึ งได ให ค วามสํ า คั ญ ในการสร างความเป น ธรรม/ไม เลื อกปฏิ บั ติในการให บ ริ ก าร
สาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) หรื อ หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี ม าประยุ ก ต ใ ช โดยเฉพาะหลั ก ความโปร ง ใส
(Transparency) และหลั ก เสมอภาค (Equity) โดยสภาพทางกายภาพหรื อสุ ข ภาพ สถานะของบุ ค คล ฐานะทาง
เศรษฐกิ จ และสั งคม ความเชื่อทางศาสนา การศึ ก ษา การฝ ก อบรมและอื่ น ๆ สอดคล องกั บ มาตรา 8 แห ง พระราช
กฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริห ารกิ จ การบ า นเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 ที่ ไ ด กํ า หนดให ส ว นราชการจะต อ ง
ดําเนิ นการโดยถือวาประชาชนเปน ศูนยก ลางที่จ ะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบั ติภาคกิจของสวนราชการตอง
เปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได
ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ จึงมีการ
นํ าเทคโนโลยี ม าช ว ยในการปฏิ บั ติงาน เพื่ อลดการใช ดุล ยพิ นิ จ ของเจ า หน า ที่ มี ก ารแสดงขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารแก
ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อป องกันการละเวน การปฏิบัติหน าที่ ในการใหบ ริการ
รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อให เจาหนา ที่ผู ปฏิ บัติงานในภารกิจ ตามที่ก ฎหมายกําหนดของหน วยงานให บ ริการอยางมี
ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ เปนตน
6.2 จั ดให มี ก ารแสดงขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน อั ตราค า บริ ก าร (ถ า มี ) และระยะเวลาที่ ใ ช ใ นการ
ดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
6.๓ จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชัน หองน้ําสําหรับ
ผูพิการ
6.๔ จัดใหมีปายอยางนอย ๒ ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0– 25๖๔)

-408. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
ลําดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยประชาชนในพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส
(Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ
สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝกอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แห งพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิ จการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับ
การบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได
ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ จึงมี
การนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการแก
ประชาชนอยา งชั ด เจน มี ระบบการป องกั นหรื อการตรวจสอบ เพื่ อป องกั นการละเว นการปฏิ บั ติ ห น าที่ ในการ
ใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบตั ิ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี
ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จั ด ให มีระบบ เกณฑ ห รือเครื่องมื อการปฏิ บั ติง านที่ มีค วามเป นธรรม/ไมเลื อกปฏิ บั ติ เป น
มาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ เปนตน

-416.2 จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ งาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการ
ดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
6.๓ จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุ และผู พิการโดยไมเลื อกปฏิบั ติ ได แก ทางลาดชัน หองน้ํ า
สําหรับผูพิการ
6.๔ จัดใหมีปายอยางนอย ๒ ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมี
การรับฟ งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหส อดคลองกับ ความ
ตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่ อให การประเมินบริห ารจั ดการบ านเมื องที่ ดีเป นไปดวยความเรียบรอยเกิด ประโยชนสุ ขต อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา องคการ
บริหารสวนตําบลแมกัวะ จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขัน้ ตอนการทํางานหรือการบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน

-424. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ใหสั้นลงมีความรวดเร็ว มาก
ยิ่งขึ้น
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตําบลหวยโพธิ์
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
4.5 ผูบังคับบั ญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญ าต การอนุ มัติ และการปฏิบั ติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับ ปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบ ริการที่ สามารถปฏิ บัติได จริง และพิจารณางานในภารกิจวา เรื่องใดที่ผู บังคับ บัญ ชา
สามารถมอบอํ า นาจการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การสั่ ง การอนุ ญ าต การอนุ มั ติ หรื อ การปฏิ บั ติ ร าชการใดๆ ให แ ก
ผูใตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
6.4 มี ระบบการรั บ ฟ ง ข อรองเรี ยนหรื อมี ก ารสอบถามจากภาคประชาชน และนํ าผลดั ง กล า วมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ให นายกองคการบริหารสวนตําบล
และผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับ ความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับ บริการ และมี ความพึ งพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลหวยโพธิ์เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชน มี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น

-43ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สัง่ การ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํา นาจหน า ที่ใหกับ ผู ใตบั งคั บ บั ญ ชา ในการบริ ห ารงานในดา นต า ง ๆ ภายใน
องคกรนั้ น ก็เพื่อเปนการชวยเพิ่ มประสิทธิภาพของการปฏิบัติ งานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
เลื อก/มอบหมายภารกิจและขอบข า ยของความรับ ผิ ด ชอบที่ จะมอบหมายให ผูใต บั งคั บ บั ญ ชา จะพิ จารณาถึ ง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่
การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผล ของงานซึ่งเปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือหัวหนา สวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

-442.4 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒ นธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริ หารจั ดการภายในองค ก รที่ นํา ไปสูก ารปรับ เปลี่ยนพฤติ กรรม ค านิ ยมและวัฒ นธรรมขององค กรใหก ลายเป น สิ่ง ที่
ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมใน
การตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่ง
สําคัญ ที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณ ธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัย
จากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น
เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
องคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จั ดทํ าขอตกลงในการปฏิ บัติ ราชการของทุ กส วนราชการระหว างสวนราชการกับ ผูบ ริหาร
ทองถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

-459. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ลําดับที่ 2
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรือ่ งรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขา
มามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย น เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยสามารถแก ไข
ความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจํา
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะขึ้น
เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบ หรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติ
ใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6.3 จั ด ประชุ ม ให ค วามรูเ จ า หน า ที่ ผู รับ ผิ ด ชอบเรื่ องร องเรี ย น เพื่ อ ใช เ ป น มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน ที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลแมกัวะใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับ ความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)

-468. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจ าหน า ที่รับ ผิด ชอบดํ า เนินการเกี่ย วกั บ เรื่องร องเรีย น ดํา เนินการจัด การเรื่ องรองเรี ยนของ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ อปท. ไดทุกขั้นตอน
ลําดับที่ 1
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญ ญัติใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร ของราชการอยางนอยตามทีก่ ฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทํา
การของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร”
โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่ อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริห ารสวนตําบล
แมกัวะจึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชน เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ใหบริการ ณ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล โดยมีเจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูลขาวสาร เป นผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะได
สามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรง
กับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อเผยแพรข อมู ล ข าวสารอั นเป นประโยชน แ ก ป ระชาชนอย างครบถ ว น ถู กต องและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลแมกัวะ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ จํานวน 1 แหง
5. พื้นที่ดําเนินการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ

-476. วิธีดําเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
6.3 มี การจัด วางเอกสารขอมูลข าวสารเกี่ย วกับ การบริ หารงานบุค คล การบริห ารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูล
ครบตามรายการที่กําหนด
6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูและเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกประชาชนตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2560
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 นับเปนกฏหมายที่มีความสําคัญที่กอใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง “สิทธิที่จะรู” สิทธิที่ประชาชนจะสามารถ
รับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของรัฐ หนวยงานภาครัฐจึงตองปรับตัว ในการบริการเพื่อให
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อสรางความเขาใจที่ถกู ตองภายใตหลักการของกฎหมายที่วา “เปดเผย
เปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนเรื่องของการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ ที่ถือวาเปนขอมูลสาธารณะ ซึ่งประชาชนมีสิทธิรู ขณะเดียวกันก็เปนการคุมครองขอมูลขาวสารสวน
บุคคลที่อยูในความครอบครอง/ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ การเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ มี
ความสํ าคั ญ ในกาที่จะทํ าให ป ระชาชนไดข อมู ลข าวสารที่ สมบู รณ ในการตัด สิ นใจ ไดรับทราบการทํา งานของรั ฐ
รวมทั้ งมีโอกาสในการรวมกํ าหนดนโยบายของรัฐ อี กทั้ งยังเปนการควบคุ มตรวจสอบการปฏิบั ติงานของรัฐดว ย
รวมทั้งมีโอกาสในการรวมกําหนดนโยบายของรัฐ อีกทั้งยังเปนการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐดวย

-48องค การบริ หารสวนตํ าบลแม กัวะ ไดต ระหนั กถึ งความจํ าเปน ที่ จะต องมีการเผยแพรค วามรูเกี่ย วกั บ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเสริมสรางใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของตน
และรูจักใชสิทธิในการขอทราบขอมูลขาวสารของราชการสนเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 จึงไดจัดอบรมใหความรูและเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกประชาชนตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ใหแกประชาชนและเจาหนาที่ใหสามารถนําความรูความเขาใจที่ไดรับไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูล
ขาวสารของราชการไดถู กตองครบถวนตามกฎหมาย และประชาชนไดรับ ทราบข อมูลขาวสารของราชการ วิธีการใชสิท ธิ
กลไกหรือเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงานภาครัฐใหมีความโปรงใส
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ ในหลักการและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3.2 เพื่อให ผูเขารับการอบรมปฏิบัติตามพระราชบั ญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดตรง
ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง พ.ร.บ. และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3.3 เพื่อใหเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540
3.4 เพื่อสงเสริมและกระตุนใหสวนราชการ/หนวยงานของรัฐไดใหความสําคัญในการใหบริการพื้นฐานใน
การเสริมสรางธรรมาภิบาล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั่วไปและพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง อบต.แมกัวะ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประชุมกําหนด/แนวทางการดําเนินโครงการ
6.3 ประสานวิทยากร
6.4 ดําเนินการตามโครงการ
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน 20,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540
10.2 ผูเขารับการอบรมนําความรู ที่ไดไปใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

-4910.3 ผูเขารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงคตามหลักการแหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
10.4 หนวยงานของรัฐไดใหความสําคัญและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ: มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด วยพระราชบั ญ ญั ติข อมู ล ข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กํ าหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมู ลที่สําคัญ ๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจั ดองคกร อํานาจ
หนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลัก
ขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย
3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทขึ้น
ไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก
1) แผนพัฒนาทองถิ่น
๒) งบประมาณรายจายประจําป
๓) แผนการดําเนินงาน
๔) แผนอัตรากําลัง
๕) แผนการจัดหาพัสดุ
๖) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
๗) สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
๘) ขอมูลรายรับและรายจาย
๙) งบแสดงฐานะทางการเงิน
๑๐) รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
๑๑) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
๑๒) รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
๑๓) ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

-509. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนแมกัวะ
2. หลักการและเหตุผล
ด วยพระราชบั ญ ญั ติข อมู ล ข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กํ าหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมู ลที่สําคัญ ๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจั ดองคกร อํานาจ
หนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่
สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุม ทุกกลุมเปาหมาย
ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media)หมายเลข
โทรศัพ ทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิม พตางๆ โทรทั ศน วิทยุ สื่ออิเล็ก ทรอนิกสอื่น ๆ ทั้ งนี้ เพื่อใหประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบล
แมกัวะไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
๑. บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
๒. บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ที่อยูตามชุมชน/หมูบาน
๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
๔. ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ มีเจาหนาที่ใหบริการประจํา
๕. จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
๖. ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานของหนวยงาน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว
๗. หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถิ่น
๘. ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุคของอปท.
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)

-518. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับ และตอบสนองเรื่องรองเรียน รองทุกข ของประชาขน
ลําดับที่ 1
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
2.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญั ติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ ที่ 6)
พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกําหนแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว.
0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดย
ให องคกรปกครองส วนท องถิ่นใชแผนพัฒ นาทองถิ่นสี่ ปเปนกรอบในการจัดทํ างบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
รายจ ายเพิ่ ม เติ ม และงบประมาณจากเงิน สะสมในช วงของแผนนั้ น รวมทั้ ง วางแนวทาง เพื่ อให มี การปฏิ บั ติ ใ ห บ รรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
ดั ง นั้ น เพื่ อให ก ารจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาท องถิ่ นสี่ ป (พ.ศ.2562 – 2565) เป น ไปด วยความถู ก ต องตาม
กฏหมายดังกลาว องค การบริหารสวนตําบลแมกัวะ จึงไดจัด ทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาสีป (พ.ศ.2562 – 2565) โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสีป (พ.ศ.2562 – 2565) รวมถึง การแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงของ
แผนดังกลาว
3.2 เพื่ อจัด ประชุม ประชาคมท องถิ่ น ประชุ มคณะกรรมการสนั บ สนุ นการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาองค การ
บริ ห ารส วนตํ าบลแม กัวะ ประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาองค การบริห ารส วนตํ าบลแม กัวะ ในการจั ด ทํ าแก ไข เพิ่ ม เติ ม
เปลี่ยนแปลงของแผนดังกลาว
3.3 เพื่อประชาสัมพันธแผนดังกลาวใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
3.4 คนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
3.5 คนในชุมชนมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและคลอบคลุม
3.6 คนในชุมชนสามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนได

-524.เปาหมาย
จัดประชุมประชาคมหมูบานในตําบลแมกัวะ จํานวน 8 หมูบาน
5.วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
5.2 ประชุมกําหนดแนวทาง/วิธีการดําเนินโครงการ
5.3 ทําหนังสือแจงใหกํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภา อบต. คณะผูบริหารทองถิ่นและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของทราบ
5.4 ดําเนินการตามโครงการ
5.5 ติดตามและประเมินผล
5.6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสี่ป
6.ระยะเวลาในการดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)
7.หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
8.งบประมาณ
จํานวน 11,000 บาท
9.ตัวชี้วัด/ตัววัดผล
9.1 องค ก ารบริ ห ารส วนตํ า บลแมกั ว ะ มี แผนพั ฒ นาท องถิ่ น สี่ ป ที่ ส ามารถเป น กรอบในการจั ดทํ า
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวาง
แนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
9.2 องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ จะมีแผนพั ฒนาทองถิ่นสี่ป เพื่อนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา วิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ไดจัดทําไว
9.3 องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ จะมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับปฏิบัติใน
กาดําเนินการพัฒนาในชวงสี่ปไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนระบบโดยประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ให มี การบริก ารประชาชนในด านต างๆ ที่อยูในอํานาจหน าที่ ดว ยความรวดเร็ ว มีป ระสิ ท ธิภาพ และเกิ ดประโยชน ตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระ
ของประชาชนเปนสําคัญ

-53ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่อง และเปนการอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความต อ งการของประชาชน องค การบริ ห ารส ว นตํา บลแม กัว ะ จึ ง มี การจั ด ตั้ ง ศู นย รับ เรื่ องราว
ร องทุ กข เ พื่ อไว สํา หรั บ รั บ เรื่ องร องเรี ย น/ร องทุ กข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อรับทราบป ญ หาความเดือดรอนของประชาชนในพื้ นที่ และจะไดแ กไขปญ หาไดอยา ง
ถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่ มาติด ตอราชการ ณ ที่ ทําการองคการบริหารสว น
ตําบล
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน
ในพื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมี
สวนไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่ อมั่ นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
๖. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความ
จําเปนและเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ให บ ริ การในวัน เวลาราชการวั นจั นทร – วั นศุ กร ตั้ ง แต เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ชองทางรองทุกข/รองเรียน ดังนี้
๗.1 ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
๗.2 ทางโทรศัพท/โทรสาร 054-242-035
๗.3 ทางเว็บไซต หรือทางไปรษณีย
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ

-54๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนได
มีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
10.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลแมกวั ะพบประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีหนาที่ดูแลประชาชนใน
ทองถิ่นใหอยูดีกินดี และยังเปนองคกรของรัฐที่อยูใกลชิดประชาชน ดําเนินงานสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นไดอยางมากที่สุด
การดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค สนองความตองของการประชาชนไดนั้น ตองดําเนินการเชิง
รุก คือตองถึงตัวประชาชนในทองที่ที่รับผิดชอบใหมากที่สุด โดยสรางความเขาใจ บทบาทหนาที่องคกร และยังเปน
การประสานความรวมมือของแตละฝายในชุมชนใหเกิดขึ้น สรางพลังรวมพัฒนา บูรณาการใหทองถิ่นมีความเจริญ
ยิ่งขึ้นไป
ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น และพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตร 66 “องคการบริหารสวน
ตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ จึงไดจัดทําโครงการ อบต.แมกัวะสัญจร พบประชาชน
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
3.2 เพื่ อประชาสั มพั นธ การดํ า เนิ นงานขององค การบริ ห ารส วนตํ าบลที่ ผ านมาและแผนงาน
โครงการที่จะดําเนินการตอไปในอนาคต
3.3 เพื่อใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น เสนอปญหาความเดือดรอนและความตองการของ
ชุมชน
3.4 เพื่อใหความรูประชาชนในดานตาง ๆ เชน การดูแลรักษาสุขภาพ การเกษตร การประกอบ
อาชีพ
3.5 เพื่อเปดเผยแหลงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ประชาชนควรทราบ
3.6 เพื่อสงเสริมการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานทุกภาคสวน
4. เปาหมาย/ผลลัพธ
ประชาชนในตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง จํานวน 8 หมูบาน ไดรับความสะดวก
ในการใหบริการของ อบต.แมกัวะมากขึ้น

-555. พื้นที่ดําเนินการ
ในพื้นที่ตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการจาก นายกองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6.2 ดํ า เนิ นการประชุ มเพื่ อจั ด เตรี ยมความพร อมในการดํ า เนิ นการและแจ งรายละเอี ย ดการ
ดําเนินงานตามโครงการแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
6.3 ประสานหนวยงานตาง ๆ เพื่อรวมออกหนวยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ เชน โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สํานักงานเกษตรอําเภอสบปราบ โรงเรียน เสริมสวยธานินทร ฯลฯ
6.4 ประชาสั มพั นธ โครงการให ป ระชาชนในท องถิ่ นทราบ โดยหนั ง สื อ ประชาสั ม พั น ธ และ
ประสานงานผานผูนําชุมชน กํานัน/ผูใหญบาน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6.5 จัดเตรียมสถานที่
6.6 ดําเนินตามโครงการ
- บริการจัดเก็บภาษี ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย
- บริการตรวจสุขภาพ(วัดความดันโลหิต)โดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานปงกา
- บริการดานการศึกษา และการฝกอาชีพ โดยศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอสบปราบ
- บริการเสริมสวยสําหรับผูหญิง ตัดผม หนีบผม และบริการตัดผมชายจากโรงเรียน
เสริมสวยธานินทร
- บริการซอมบํารุงรักษาเครื่องยนต เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน เพิ่มรายไดใหกับ
ประชาชน โดยการฝกอบรมวิชาชีพ พัฒนาสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน ใหกับ
ประชาชน และขยายโอกาส โดยการใหความรูดานเทคโนโลยีตอยอดเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑชุมชน จากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
- บริการรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียนตาง ๆ
- ประชาสัมพันธขาวสารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- บริการตรวจวัดสายตาและตัดแวนตา จากรานบานแวนตา
6.7 ติดตามและประเมินโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน 10,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ

-5610. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น
10.2 อบต.แมกัวะไดประชาสัมพันธการดําเนินงานที่ผานมาและแผนงานโครงการที่จะดําเนินการ
ตอไปในอนาคต
10.3 ประชาชนไดแสดงความคิดเห็น เสนอปญหาความตองการของชุมชน
10.4 ประชาชนไดรับความรูในดานการดูแลรักษาสุขภาพ ดานการเกษตร และการประกอบอาชีพ
เปนตน
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผรู องเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การแต งตั้ งเจ าหน า ที่ ในการรั บ เรื่องร องเรีย น รองทุ กข เป นสิ่ งสํ าคั ญ เพราะการปฏิ บั ติ ห น า ที่
ราชการทุ กครั้ง จะต องมี การตรวจสอบ กลั่ นกรองการใช อํา นาจ โดยการเป ด โอกาสให ทุ กภาคส ว นได รับ ทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกข
เสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ
3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข

-573.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
ลําดับที่ 1
1.ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลแมกัวะ
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒ นา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํ า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตําบลแมกัวะ ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการบริหาร
สวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองส ว นท องถิ่ น พ.ศ. 2548 องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม กั ว ะ โดยงานนโยบายและแผน จึ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ และตัวแทนประชาชนจาก ทุกภาค
สวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
และแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม และ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑ คณะ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลแมกัวะ เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
และรางแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
แม กัวะ ความต องการของประชาคมและชุ มชนในเขตตํา บลแม กัว ะ ดว ยความถู กต อง โปรงใส สุจริ ต และให
ความสําคัญในการตอตานการทุจริต

-58ลําดับที่ 3
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมกวั ะ
2. หลักการและเหตุผล
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตอไป
ดั งนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห ง พระราชกฤษฎี กาว า ด ว ย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ จึงไดจัดทํากิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะขึ้น
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลแมกัวะ
3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลแมกัวะ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ.
2558) จํานวน 7 คน ประกอบดวย

-59(1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล
2 คน
(3) ผูทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เปนกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหนาสํานักปลัด
เปนผูชวยเลขานุการ
(6) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
เปนผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปละ 2 ครั้งเปนอยางนอย
แลวเสนอผลการประเมินใหอ งคก ารบริหารสวนตําบลทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาล
3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป
4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของ
องคการบริหารสวนตําบลพรอมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการแกไขตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริห ารสวนตําบลแมกัวะดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ปที่
ผานมา

-60มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลแมกัวะ
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหหน วยรับ ตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติ ถูกต องและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบล
แมกัวะ จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปนประจําทุก
ป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหาร สวนตําบล
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ตามกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลแมกวะ
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดั บหน วยงานยอย ดํ าเนิ นการ
ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)

-618. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชน มีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได
ลําดับที่ 1
1.ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบกํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล เปนบุคลากรที่มี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบล ใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานให เกิดประโยชน ตอองค ก ร และประชาชนการพั ฒ นางานขององค ก รจะบรรลุ ผลได ตองเริ่ มมาจากบุ ค ลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปน ปจจัยสําคัญ ในการพัฒ นางานใหมีคุ ณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํ างานที่เปนรูปธรรมชัดเจน
และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ
เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
เพื่อให เป นไปพระราชบั ญญั ติสภาตําบลและเทศบาลพ.ศ.2๕๓๗ แกไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบั บที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒มาตรา ๖๙/๑ ที่ กํ า หนดให ก ารปฏิ บั ติง านตามอํ า นาจหน า ที่ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ต องเป น ไปเพื่ อ
ประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีก ารบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลั กเกณฑ และวิธีก าร
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชน
สุข ของประชาชน เกิ ดผลสั ม ฤทธิ์ตอภารกิจ ของรั ฐมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเกิ ดความคุ ม ค าในเชิ ง ภารกิ จ ของรัฐ ประกอบกั บ
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานองค การบริ หารสวนตํ าบล จังหวัดลําปาง เรื่อง หลั กเกณฑ แ ละเงื่อนไขเกี่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตํ าบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดลาปง เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒ นาคุ ณภาพการบริหารงานบุค คลใหมี ประสิทธิ ภาพ เปนไปตาม
หลักคุณ ธรรม จริยธรรมในการทํ างาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํ างานได จึงไดจัดให มีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหาร สวนตําบล
3.2 เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติง านบุ ค ลากรมี รูป แบบ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติง านที่ ถู ก ต อ ง โปร ง ใสสามารถ
ตรวจสอบได

-623.3 เพื่อเปนการป องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติ งานด านบริหารงาน
บุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร สวนตําบล ให
มีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กํ า หนดหลั ก เกณฑ การบริ ห ารงานบุ ค คลในเรื่ องการบรรจุ แต ง ตั้ ง โยกย า ย โอนเลื่ อ น
ตําแหนง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัตงิ านบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1
มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมา ภิบาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไมนอย
กวา 90 %
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมต่ํากวาระดับ 3
- การบริหารงานบุค คลขององค การบริหารสวนตําบลมี ความโปรงใส สามารถปองกั น การ
ทุจริตของเจาหนาที่ได

-63ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ – จัดจาง จากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากองค การบริห ารส วนตําบล มี ฐานะเป นนิ ติบุ ค คล มี อํา นาจหน าที่ ในการจั ดทํ าบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคการบริหารสวน
ตําบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัต ย
สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่ อให เป นไปตามพระราชบั ญญั ติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการ
มีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา มาตรา ๖๙/๑ ที่
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจางใหสวนราชการดําเนินการโดย
เปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่
จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดลําปาง เปนไปอยาง
โปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิท ธิภ าพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในท องถิ่น จึงมีค วามจําเปนต องจั ด
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ –
จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจาง ตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัตริ าชการสามารถตรวจสอบไดตามหลัก
ธรรมาภิ
บาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ที่
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน จํานวน ๓ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ และชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ

-646. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือสงหนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเข าถึ งขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจของสมาชิกสภา
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปน
กลไกสํ าคั ญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบั ติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบั น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลาง
ก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อ
กําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบล มีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวม
และมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบล และ
ลดการทุจริต

-65องคการบริหารสวนตํ าบลแมกัวะ จึ งได ดําเนินกิ จกรรมสงเสริมสมาชิกสภาท องถิ่นให มีบ ทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยให
สมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
3.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะทุกคน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การแปรญัตติราง
เทศบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ฝายบริหาร
4.4เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน(C o m m u n i t y)และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ: มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน
ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวมหากใชตําแหนง
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย กระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชั่นการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัด การภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒ นาคุณภาพและธรรมา ภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้
เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัท ธา และ
ไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล

-663. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอรรัปชั่นได
10.2 มี ก ารมอบหมายให ค ณะกรรมการชุ ม ชน หรื อ ตั ว แทนชุ มชนเป น หน ว ยเฝ า ระวั ง การ
คอรรัปชั่นในระดับองคการบริหารสวนตําบล
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่
ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนัก
ถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตําบลแมกัวะ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ

-676. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณหนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมกวั ะ
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข

สถิติสรุปจํานวนเรื่องราวรองทุกขของประชาชน ประจําป 2560
************************

ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ประเภทเรื่องรองเรียน/รองทุกข
เรื่องทั่วไป
เรื่องไฟฟาสาธารณะชํารุด
งานบรรเทาสาธารณภัย
งานอุปโภคและบริโภค
การจัดซื้อจัดจาง
พฤติกรรมเจาหนาที่รัฐ

จํานวนเรื่องรองเรียน/รองทุกข ป 2560
ทั้งหมด
ยุติ ระหวางดําเนินการ
6
6
73
73
18
18
20
20
-

แผนผังขั้นตอนการดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
เรื่องรองเรียน
คํารองทั่วไป

เรื่องรองเรียน
จากเว็ปไชด อบต

องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ

จดหมายรองเรียน
หนังสือจังหวัด/อําเภอ

ทะเบียนหนังสือรับ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
ภายใน 1 นาที

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียน
ของศูนยรับเรื่องราวรองทุก
ภายใน 1 นาที
แจกจายใหหนวยงานทีเ่ กี่ยวของไปดําเนินการ
ภายใน 3 นาที
คํารองทั่วไปสงหนวยงานโดยตรง

คํารองทั่วไป
-ดําเนินการแกไขปญหารายงานผูบ ังคับ
บัญชาทราบ และแจงผลใหผรู องทราบ
ตามวิธีที่เหมาะสม
ภายใน 1 วัน

คํารอง/หนังสือที่ตองพิจารณา/ขอความ
เห็นชอบใหสง ผานระบบธุรการปกติ

คําของที่ตองพิจารณาวินิจฉัยและ
ขอความเห็นชอบ
- เสนอตามลําดับขั้น
- ดําเนินการแกไข
- รายงานผลผูบงั คับบัญชาทราบ
- แจงผูรองเปนหนังสือเพื่อทราบ

