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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวั ตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น สำเหตุและปัจจัยที่
นำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้
เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น
3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้ อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้ง พบว่าบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
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5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทา
ให้ ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริ ต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้ เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็ นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับต้น ๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้
ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดย
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี
2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่ว
โลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจ ริต ไม่ว่าจะเป็ น การเป็ นประเทศภาคีภ ายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต( United
Nations Convention Against Corruption-UNCAC)พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งคณะกรรมการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ช าติ ว่าด้ว ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทา
ให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจั ยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง มุ่งสู่ การเป็ นประเทศที่มีม าตรฐานทางคุ ณธรรมจริยธรรม เป็ นสั งคมมิติใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ”
มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่ งใส สร้ างค่านิ ย ม วัฒ นธรรมสุ จ ริ ตให้ เกิดในสั งคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบั ติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
นาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อ
สาธารณชน
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่ อให้ การบริ หารราชการขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้ำหมำย
1) ข้าราชการฝ่ ายการเมือง ข้ าราชการฝ่ ายบริห าร บุคลากรขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น รวมถึ ง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
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ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1) ข้ า ราชการฝ่ า ยการเมือ ง ข้ าราชการฝ่ ายบริห าร บุค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น รวมถึ ง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี( Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ย อมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2562 – 2564)
มิติ
1 . กำร
สร้ ำ งสั ง คม
ที่ ไ ม่ ทนต่ อ
กำรทุจริต

มิติที่ 1

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
มาตรการ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 . 1 ก า ร ส ร้ า ง
จิตสานึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้ า ร า ช ก า ร
ก า ร เ มื อ ง ฝ่ า ย
บริหาร ข้าราชการ
ก า ร เ มื อ ง
ฝ่ า ยสภาท้ อ งถิ่ น
แ ละ ฝ่ า ย ป ระ จ า
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น
1 . 2 ก า ร ส ร้ า ง
จิตสานึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประชาชนทุ ก ภาค
ส่วนในท้องถิ่น

1. โครงการเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง

-

50,000

50,000

50,000

สานักปลัด

1. โครงการฝึกอบรม
บุคลากร

-

30,000

30,000

30,000

สานักปลัด

2. โครงการอบรมหรือ
สนับสุนุน อปพร.หน่วยกู้
ชีพ กูภ้ ัย เข้ารับการ
ฝึกอบรม
1 . 3 ก า ร ส ร้ า ง 1. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่ม
จิตสานึกและความ พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลก
ตระ หนั ก แก่ เ ด็ ก ร้อน
และเยาวชน
2. โครงการ“Big
cleaning Day”

-

15,000

15,000

15,000

สานักปลัด

-

-

-

-

สานักปลัด

-

30,000

30,000

30,000

สานักปลัด

3. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
อบต.
7 โครงกำร

-

10,000

10,000

10,000

กองการ
การศึกษาฯ

-

135,000

รวม

135,000

135,000
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หมำยเหตุ
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
(บำท) (บำท)
(บำท) (บำท)
สานักปลัด

มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

2. กำร
บริหำร
รำชกำรเพื่อ
ป้องกันกำร
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมื อ งในการ
ต่อ ต้า นการทุจ ริ ต
ของผู้บริหาร
2.2 มาตรการ
สร้าง
ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ

1. กิจกรรม “ประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”
1. มาตรการการบริหารงาน
บุคคลกับคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง

-

-

-

-

สานักปลัด

2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้ า ที่ ให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม
หลั ก การบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี
2 . 4 ก า ร เ ชิ ด ชู
เ กี ย ร ติ แ ก่
หน่ ว ยงาน/บุ ค คล
ใ น ก า ร ด า เ นิ น
กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์
2.5 มาตรการ
จัดการ
ในกรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต
รวม

1. แต่งตั้งคณะทางานปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ

-

-

-

-

สานักปลัด

1. กิจกรรมพ่อดีเด่น– แม่ดีเด่น
(โครงการจัดงานรัฐพิธีในวัน
สาคัญ)

-

1. มาตรการ “จัดทาข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ

-

5 โครงกำร

-

มิติที่ 2

200,000 200,000 200,000 กอง
การศึกษาฯ

-

-

-

200,000 200,000 200,000

สานักปลัด
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ภำรกิจตำมมิติ

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ทุกขั้นตอน
3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

มิติที่ 3

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ หมำยเหตุ
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1. โครงการจัดทาวารสาร อบต.
สานักปลัด
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัติขอ้ มูล
ข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540

1. โครงการ อบต. ปึกเตียน
เคลือ่ นที่
2. การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมและ
แต่งตั้งคณะทางานประจาศูนย์
ดารงธรรมองค์การบริหารส่วน
ตาบลปึกเตียน
3.3 การส่งเสริมให้ 1. โครงการประชุมประชาคม
ประชาชน
หมู่บ้านเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสีปี
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
5 โครงกำร

-

-

-

-

สานักปลัด

-

20,000

20,000

20,000

สานักปลัด

-

-

-

-

สานักปลัด

-

20,000

20,000

20,000

สานักปลัด

-

40,000

40,000

40,000
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ภำรกิจตำมมิติ

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด
4.2 การสนับ สนุน
ให้ ภาคประชาชนมี
ส่ว นร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
ต า ม ช่ อ ง ท า ง ที่
สามารถดาเนินการ
ได้
4.3 การส่ ง เสริ ม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น
4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
รวม

มิติที่ 4

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ หมำยเหตุ
(บำท) (บำท)
(บำท) (บำท)
1. มาตรการจัดทารายงานการ
สานักปลัด
ควบคุมภายใน

1. กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ

-

-

-

-

1. โครงการ อบต. ใสสะอาด

-

-

-

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน อบต.
ปึกเตียน

-

300,000 300,000 300,000 สานักปลัด

4 โครงกำร

-

300,000 300,000 300,000

-

กองคลัง

-
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ส่วนที่ 3
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.1 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่นและฝ่ำยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. โครงกำรเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ประจำปี
2562
ชื่อโครงการ โครงการเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ประจาปี
2562
หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญัติ ส ภาต าบลและองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล พ.ศ.2537 (แก้ไ ขเพิ่ม เติ มถึ ง
ปั จ จุ บั น ) และพระราชบั ญ ญั ติก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แก่ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542 บั ญ ญั ติ ใ ห้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี อ านาจและหน้ า ที่ ใ นการจั ด ระบบการบริ ก ารสาธ ารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เช่น การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึกและ
การประกอบอาชี พ การรั ก ษาความสะอาดเรี ย บร้ อ ย การกี ฬ า การบ ารุ ง รั ก ษาศิ ล ปะจารี ต ประเพณี
ภูมิปั ญญาท้องถิ่น เป็ นต้น ซึ่งองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจะต้องจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นของตนเอง โดยต้อง
คานึ งถึง การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจัดท าแผนพั ฒ นาตาบล การจัด ทางบประมาณ การจั ดซื้ อจัด จ้า ง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกับตาม
ตัว ชี้วั ดแบบประเมิน มาตรฐานการปฏิบั ติราชการขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ประจ าปี 255๙ ด้า นการ
บริหารงานบุคคลและกิจการ กาหนดให้ส่งเสริมกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการและลูกจ้าง
และองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน ได้จัดทาประมวลจริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ
ทางการเมือง ข้าราชการประจา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้มีจิตสานึกในด้านจริยธรรม และรายงาน
การกระทาที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม การ
พัฒนาและส่งเสริมจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความสาคัญ ในทุกภาคส่วน ในอันที่จะร่วมผลักดันให้
เกิดจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจพื้นฐานในการให้บริการ
ประชาชน เป็นสาคัญ
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานที่สาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานโดยความซื่อสัตย์
และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้ าที่ของรัฐ ” ต้องรับผิ ดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ ซึ่งการบริการ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
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ซึ่งบุคลากรขององค์การบริหารส่ว นตาบลปึกเตียน มีทั้งผู้บริหาร พนักงานส่ว นตาบล และลู กจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง
ดั ง นั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปึ ก เตี ย น จึ ง เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรใน
องค์กร เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสานึก ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการ
สร้ างองค์กรแห่ งหารเรี ย นรู้ การทางานเป็นทีม รวมทั้งได้ปรับเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ วัฒ นธรรมค่านิยมด้ว ย
จิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน จนถึงขั้นตอนนานโยบายไปสู่การปฏิบัติงาน การแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆ และมีวัฒนธรรมค่านิยมมีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดโครงการ
เสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ประจาปี 2562 ทุกประเภท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรและปลูกจิตสานึกให้ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้า งขององค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อปลูกฝังและพัฒนาแนวคิดของการเป็นองค์กรของรัฐ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึง
ความเสี ย หายอย่ า งรุ น แรงจากการทุจ ริ ตคอรั ปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์ส่ ว นตัว เพื่อให้ คณะผู้ บริห าร
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ได้รั บการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วม
ในการเสริ ม สร้ า งสั ง คมแห่ ง คุณ ธรรม ประพฤติ ต นเป็ นพลเมื อ งดีส ร้ างประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน ชุม ชน และ
ประเทศชาติ
3. เพื่อให้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ได้ตระหนักถึง
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง การกากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลปึกเตียน
4. เพื่อให้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างตระหนักและเข้าใจ
ถึงบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล และ ผลกระทบต่อการทางานขององค์กรโดยการมีส่วน
ร่วม
เป้ำหมำย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลปึกเตียน ประมาณ 30 คน
วิธีดำเนินกำร
๑. เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
2. ประสานงานหน่วยงานเพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับ
การอบรม
3. จัดฝึกอบรม ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน ให้ความรู้และร่วมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทัศนคติและสร้าง ความสมานฉันท์ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างทั่วไป และ
พนักงานจ้าง อีกทั้งนาความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาองค์กร
4. จั ดกิจ กรรมละลายพฤติกรรมให้ กับบุคลากรในองค์กร เน้นความสามัคคี การมีส่ วนร่วมใน
องค์กร จัดกิจกรรมนอกสถานที่
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๕. ประเมินผลการจัดการอบรมจากผู้เข้าร่วมการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม หรือวิธีอื่นตามความ
เหมาะสม การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นอาทิ
ระยะเวลำและสถำนที่ดำเนินกำร
ดาเนินงานระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕62 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ปึกเตียนและการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ภายในจังหวัดเพชรบุรี
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
งบประมำณ
50,000.- บาท
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างทั่วไป และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสานึก
ที่ดีต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคมส่วนรวม
2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างทั่วไป และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาจิตใจ มีเหตุผล เห็นแก่ ประโยชน์สุขของ
ส่วนรวม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีจิตสานึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
3. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน ตระหนักและเข้าใจถึงบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล
และผลกระทบต่อการทางานขององค์กรโดยการมีส่วนร่วม
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
2. โครงกำรอบรมฝึกอบรมบุคลำกร
ชื่อโครงกำร โครงการอบรมฝึกอบรมบุคลากร ประจาปี 2562
หลักกำรและเหตุผล
ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นสินทรัพย์ที มีค่าสูงสุดในการดาเนินงาน ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรควรเป็นการลงทุนอย่ างต่อเนื่ องระยะยาว องค์กรได้ดาเนินการในการพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้องกับ
นโยบายและสภาวการณ์ ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากร 2 รูปแบบ ได้แก่ การสอนงาน (Coaching) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และการ
มอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพือ่ ให้บุคลากรสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับองค์กร มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาศั กยภาพ เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการงาน
ใหม่ ๆ ความสามารถทางวิชาการ เทคโนโลยีที่ เหมาะสม สอดคล้องกับ การดาเนินงาน และเอื้อต่อการสร้างความ
เจริญเติบโตทีย่ ั่งยืนรวมทั้งแสวงหาความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ให้กับตนเองเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสั งคม ในฐานะองค์กรที่ด าเนินงานด้านกิจกรรม ได้เล็ งเห็ นคุณประโยชน์ใ นการที่จะเสริมสร้า ง
ศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดี ยิ่งขึ้น เช่น ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยาธรรม อันจะทาให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของบุคลากรในองค์กร
จึงได้จัดทาโครงการอบรมฝึกอบรมบุคลากร ประจาปี 2562 ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลปึก
เตียน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ ให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอื้อ
ต่องานบริการ ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการส่งเสริมพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
สังคมการเมือง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนให้ประสบความสาเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
แก้ไขปัญหาสังคม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอัน
เป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ และให้ได้รู้จัก
บทบาทหน้าที่อันพึงมีต่อสังคมและชุมชนของตนเองเกิดความรักใคร่ สามัคคีในกลุ่ม
2. เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้มีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
3. เพื่อกระตุ้นให้ บุ คลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติ เสริมสร้างความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริ ย ธรรม และสามารถนาความรู้ ที่ไ ด้จากการศึกษาดูงานมาพัฒ นาต่อยอดให้ สั งคม
ในชุมชนได้อย่างกลมกลืนและปรับ ปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
อย่ า งราบรื่ น มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ก ารท างาน การสื่ อ สารและสื่ อ ความหมาย มี ป ระสิ ท ธิ ภ า พในการปฏิ บั ติ ง าน
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เป็นต้น
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กลุ่มเป้ำหมำย
- บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน ประมาณ 30 คน
ระยะเวลำดำเนินกำร
- ปีงบประมาณ 2561 - 2564
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น
2. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อร่วมดาเนินโครงการฯ
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการดาเนินโครงการฯ เอกสาร สถานที่
5. ดาเนินโครงการเพื่อจัดกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์
- จัดกิจกรรมการอบรมบรรยายให้ความรู้ที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและหน้าที่การงาน
- กิจกรรมเรียนรู้แนวทางการทางาน การวางแผน การมอบหมายงาน การประสานงาน
- กิจกรรมเรียนรู้เรื่องการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน
- กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี
7.ประเมินผลการจัดกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมการอบรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอ
สถำนที่ดำเนินกำร
- อบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
งบประมำณ
- จานวน 3๐,๐๐๐ บาท
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. บุคลากรมีการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ
และได้รู้จักบทบาทหน้าที่อันพึงมีต่อสังคมและชุมชนของตนเองเกิดความรักใคร่ สามัคคีในองค์กรมากยิ่งขึ้น
2. เกิดการพัฒนาตนเองและสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร เกิดความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
3. เกิดการกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติ เสริมสร้างความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาต่อยอดให้สังคม ใน
ชุมชนได้อย่างกลมกลืนและปรับปรุงให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
อย่ า งราบรื่ น มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ก ารท างาน การสื่ อ สารและสื่ อ ความหมาย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
กำรติดตำมประเมินผล
1. จากการสังเกต
2. สอบถาม / สัมภาษณ์โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
3. โครงกำรอบรมหรือสนับสนุน อปพร. หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ชื่อโครงกำร โครงการอบรมหรือสนับสนุน อปพร. หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยเข้ารับการฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณพ.ศ.
2562
หลักกำรและเหตุผล
จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน ทั้งจากภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์ ที่
เกิดขึ้นบ่อย และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น น้าท่วม ภัยแล้ง ภัยหนาว ดินโคลนถล่ม อัคคีภัย แผ่นดินไหว
และภัยจากการขับขี่บนท้องถนน เป็นต้น การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและ
รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งประชาชนไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง ต้องรอความช่วยเหลือ
จากภาครัฐซึ่งไม่ทันท่วงทีและไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่าง
มหาศาลในระยะเวลาอัน สั้ น ซึ่งเป็ น ผลกระทบโดยตรง ผลกระทบทางอ้อม คือสู ญเสี ย เศรษฐกิจของประเทศ
เนื่องจากต้องนางบประมาณไปใช้ในการช่วยเหลือ รักษาพยาบาลผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะถนนหนทาง สิ่งปลูกสร้าง
และระบบสาธารณสุข
ด้วยเหตุนี้ องค์การบริ หารส่ว นตาบลปึกเตียน ซึ่งเป็นหน่ว ยงานที่มีห น้าที่ด้านหนึ่งในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และได้เร่งรัด
ดาเนินการในการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ผู้นาชุมชน ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมพลังแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน
หมู่บ้ าน ที่สอดคล้ องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒ นาให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกันภัย
สามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชน หมู่บ้าน ตาบล ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่หน่วยงาน
ภายนอกจะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยต่างๆ การป้องกันภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
อัคคีภัย โดนอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 (4)
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (29)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดเหตุภัยพิบัติ การเตรียมการ
ป้องกัน การพึ่งตนเองเมื่อเกิดวิกฤติ การฟื้นฟูวิถีชีวิตหลังภัยพิบัติ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ
3. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสนับสนุน อปพร. หน่วยกู้ชีพ
กลุม่ เป้ำหมำย
คณะผู้บริหาร อบต. , พนักงานส่วนตาบล , อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , ผู้อานวยการโรงเรียนใน
พื้นที่ อบต.ปึกเตียน , ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ปึกเตียน , ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ปึกเตียน , เจ้ าหน้ าที่ อสม. , สมาชิกสภา อบต. , ผู้ นาชุมชน นักเรียน และประชาชนทั่ว ไป จานวนประมาณ
80 คน
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วิธีกำรดำเนินกำร
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดทาโครงการ
2. ประสานโรงเรียน เพื่อขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม
3. ขอสนับสนุนทีมวิทยากร
4. ประชาสัมพันธ์และเชิญกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ
5. ดาเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
6. สรุปและรายงานผล
โดยมีหัวข้ออบรม ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยต่างๆ
2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
3. การเรียนรู้กฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561 - 2564
สถำนที่ดำเนินงำน
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และลานอเนกประสงค์ของ
โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ตาบลปึกเตียนและพื้นที่ใกล้เคียง
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
งบประมำณ
จานวน 15,000 บาท
กำรประเมินผล
1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสนับสนุน อปพร. หน่วย
กู้ชีพ กู้ภัย
2. การตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสนับสนุน อปพร. หน่วย กู้ชีพ กู้ภัย
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา และเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยและรับมือกับภัย ต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นได้
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน
1. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อน
ชื่อโครงกำร กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อน
หลักกำรและเหตุผล
ปี พ.ศ. 2532 ได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีว่า ปัจจุบันสภาพของฤดูกาลได้เปลี่ยนแปลงไปมากต้นไม้
ที่ปลูกในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนเมื่อฝนทิ้งช่วงเกิดสภาวะขาดแคลนน้า ต้นไม้ไม่สามารถตั้งตัวได้ก่อนถึงฤดู
แล้งทาให้ได้รับความเสียหายจึงขอให้พิจารณาอนุมัติให้วันวิสาขบูชาซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเป็นระยะ
เริ่มต้นของฤดูฝนเป็นวันต้นไม้ประจาปีของชาติแทน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532
ปัจจุบันวันวิสาขบูชาจึงเป็น “วันต้นไม้ประจาปีของชาติ” นั้น
ป่าไม้นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญในด้านสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อจานวนประชากรของ
ประเทศเพิ่มขึ้น ความต้องการในด้านบริโภคย่อมขยายตัวตามไปด้วย แต่เนื่องจากทรัพยากรบางประเภทมีอยู่อย่าง
จากัด เช่น ที่ดิน ป่าไม้ สินแร่ ถ่านหิน น้ามัน ฯลฯ โดยเฉพาะ ทรัพยากรป่าไม้ เป็นสิ่งที่สามารถนามาใช้ได้โดยง่าย
แต่การปลูกทดแทนต้องรอเวลาและใช้งบประมาณสูงในการดูแลรักษาทานุบารุง ดังนั้นปลายปี พ.ศ. 2528 รัฐบาล
จึงได้ประกาศ “นโยบายป่าไม้แห่งชาติ” เพื่อให้การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สามารถกระทาได้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นแผนระยะยาว และประสานสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรชนิดอื่นๆ และเพื่อให้ส่วนราชการรวมทั้ง
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีความเข้าใจร่วมกันและถือปฏิบัติไปในทางเดียวกัน นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้กาหนดให้
มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ทั้งนี้ได้กาหนดไว้ เป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้าท่วมและการพังทลายของดินตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและ
นันทนาการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 25 นั้น รัฐบาลได้กาหนดไว้เป็นป่า
เศรษฐกิจเพื่อการผลิตไม้และของป่า
คุณประโยชน์ป่าไม้สาหรับมนุษย์และสัตว์ โลกนั้น มีทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงได้แก่การนามา
เป็นอาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ทาเส้นใยเครื่องนุ่งห่ม ทาสิ่งปลูกสร้างอาศัย ใช้เป็นวัตถุเคมี ฯลฯ ในทางอ้อม
ป่าไม้เป็นปัจจัยสาคัญอันหนึ่งที่ทาให้ฝนตก และทาให้ เกิดความชุ่มชื้น ช่วยบรรเทาความร้ายแรงของพายุ ช่ว ย
ป้องกัน การพังทลายของหน้าดิน เป็ นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ฯลฯ แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมา ป่าไม้ได้ถูก
ทาลายอย่างรวดเร็วทั้งจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า แต่สิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือ การตัดไม้ทาลายป่า อันเป็นทรั พยากร
ที่มีอย่างจากัดมาใช้อย่างขาดแผนการดูแลบารุงรักษาและปลูกทดแทนเพื่อให้ ทรัพยากรป่าไม้คงอยู่คู่เมืองไทย
ตลอดไป คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกาหนดให้ปี พ.ศ. 2528 – 2531 เป็นปีต้นไม้แห่งชาติและกาหนดให้วันวิสาขบูชา
เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อันจะเป็นหนทาง
นาไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปใน
อนาคต
องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน จึงได้จัดทากิจกรรมวันต้นไม้ประจาปีของชาติ ประจาปี 2562
โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานราชการ โรงเรียน ที่สาธารณประโยชน์ สองข้างทางสาธารณะ ฯลฯ
และมอบให้ประชาชนนาไปปลูกในบริเวณไร่ นา ของตนเองเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับตาบลปึกเตียน
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วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสาคัญของ
สิ่งแวดล้อมและมีจิตสานึกในการดูแลรักษาร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีจิตสานึกในการปลูกป่าทดแทนเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว
3.3 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสานึกของเยาวชน และประชาชนให้เกิดความรักและหวง
แหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
3.4 เพื่อสนองรับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
เป้ำหมำย
เยาวชน ,นักเรียน, ประชาชน, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., กานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นาชุมชน,
ข้าราชการตารวจ พนักงานส่วนตาบล จานวนประมาณ 125 คน
วิธีดำเนินกำร
5.1 ประสานงานหน่วยงาน เพาะชากล้าไม้เขาย้อย
5.2 ประสานโรงเรียนฯ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้นาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
5.3 เสนอกิจกรรม เพื่อขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น
5.4 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อร่วมดาเนินกิจกรรม
5.5 จัดเตรียมต้นไม้ วัสดุ อุปกรณ์ ในการดาเนินโครงการวันต้นไม้ประจาปีของชาติ
5.6 ดาเนินการจัดกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์
5.7 สรุปและรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
สถำนที่ดำเนินกำร
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าที่ทาการ อบต.ปึกเตียน , สองข้างถนนคันกั้นน้าเค็ม, โรงเรียน, วัด,
ที่สาธารณประโยชน์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองใหม่พัฒนา
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561 - 2564
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
งบประมำณ
ไม่มีงบประมาณ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 เยาวชน และประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและมี
จิตสานึกในการดูแลรักษาร่วมกัน
10.2 เยาวชนและประชาชนมีจิตสานึกในการปลูกป่าทดแทนสร้างพื้นที่สีเขียว
10.3 เกิดการสร้างและกระตุ้นจิตสานึกของเยาวชน และประชาชนให้เกิดความรักและหวง
แหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
10.4 สนองรับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน
2. โครงกำร Big cleaning Day
ชื่อโครงกำร Big Cleaning Day
หลักกำรและเหตุผล
การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยขึ้นอย่างมากมาย จนก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งส าคั ญที่จ ะต้อ งมองย้ อนกลั บ มาและตระหนัก ถึงความส าคัญก็ คือ ปัญ หาสิ่ งแวดล้ อ มที่ เกิ ดขึ้น ในชุ มชน
หลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งปัญหานั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้ อมในชุมชน ซึ่งเรื่องของการรักษาความสะอาด เป็นงานและหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ที่ต้องรับผิดชอบในพื้นที่ ตามมาตรา 67 (2) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)ประกอบกับสั งคมไทยมีส ถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทย ซึ่งในทุกปีมีการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติในวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ จึงเป็น
โอกาสอันดีที่ภาคประชาชนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการ Big Cleaning Day จึงเกิดขึ้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริ หารส่ว นตาบลปึกเตียน และเพื่อเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่ว มใจ ความสามัคคีของคนใน
ท้องถิ่น ร่วมกันทาความสะอาด กวาดบ้านกวาดเมืองให้มีความสะอาดเรียบร้อย แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน
2. เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนเสริมสร้างวินัยการรักสะอาด
3. เพื่อพัฒนาตาบล ท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัย และ
การดารงชีพที่ดีของประชากร
4. เพื่ อ ให้ ผู้ น าชุ ม ชน และชาวบ้ า น ได้ ป รั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ถนน ในความรั บ ผิ ด ชอบและสิ่ ง
สาธารณประโยชน์ เช่นศาลากลางบ้าน แหล่งน้า หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสะอาด สวยงาม
เป้ำหมำย
องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน ผู้นาชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ ประชาชนตาบลปึกเตียน
ประมาณ 100 คนร่วมกันทาความสะอาดพื้นที่ในเขตตาบลปึกเตียนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษา
ความสะอาดหมู่บ้าน และสิ่งสาธารณประโยชน์มากขึ้น
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วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน
2. ประชุมและเสนอรายละเอียด
3. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
4. อบรมและรณรงค์ปลูกสร้างจิตสานึกในการรักษาความสะอาด
5. จัดทีมพลังประชาชนจานวนประมาณ 100 คน แบ่งพื้นที่การทาความสะอาดทั่วทั้งตาบลปึก
เตียน โดยมีการเก็บ กวาด ถางหญ้าริมทาง ขุดลอกคูคลอง ฯลฯ
6. ประสานหน่วยงานราชการในพื้นที่ ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ Big Cleening Day โดย
ทาความสะอาดรอบสถานที่ราชการ
7. ดาเนินการปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเวลาวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ)
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
สถำนที่ดำเนินกำร
ตาบลปึกเตียน อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด อบต.ปึกเตียน
งบประมำณ
30,000 บาท
กำรประเมินผล
1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2. สังเกตความสะอาดเรียบร้อยหลังดาเนินการ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน ตาบล มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง
2. ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3. ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่
4. ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมกันทาให้ตาบลปึกเตียนเป็นหมู่บ้านสะอาด มีความปลอดภัยร่มรื่น และ
น่าอยู่ เข้าสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน
3. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ อบต.
ชื่อโครงกำร ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
หลักกำรและเหตุผล
เด็กก่อนปฐมวัยมีอัตราการเจริญเติบโตทุกด้านทั้งร่างกายสังคม จิตใจและปัญญา เป็นช่วงเวลาที่โอกาส
ทองของการเรียนรู้เปิดกว้ างเต็มที่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สาคัญที่ต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถ้าเด็ก ก่อนปฐมวัย
ไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ในช่วงวัยที่เหมาะสม ผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ ไปแล้ว การพัฒนาใน
ภายหลังจะทาได้ค่อนข้างยากซึ่งพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก ก่อนปฐมวัยนั้นขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญา
ของบุคคลนั้น เด็กที่มีอายุ 3-5 ปี เป็นวัยที่จะรับกฎเกณฑ์และมาตรฐานทางจริยธรรมจากบิดามารดาและครูในช่วง
ก่อนปฐมวัยนี้จึงถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่ สาคัญที่สุดในการอบรมกล่อมเกลาและปลูกฝังให้เด็ก ก่อนปฐมวัยเป็นคนดี
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้อบรมเลี้ยงดูเด็กต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ดาเนินชีวิตอย่าง มีสติและเปี่ยมด้วยความ
รัก ความเมตตา จัดบรรยากาศที่อบอุ่นงดงามด้วยความรัก ความเมตตาต่อสรรพสิ่งและกลมกลืนกับความเป็นจริงใน
ธรรมชาติรอบตัวครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ถือว่าเป็นตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมที่สาคัญในสถานศึกษา มีบทบาท
เป็นทั้งผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตประจาวันโดยถือหลักการสอนให้รู้ ทาให้ดู อยู่
ให้เห็น นอกจากนี้ต้องดาเนินการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมเด็กอย่างถูกวิธีอันจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง การวางรากฐานที่ดี
ให้กับเด็กก่อนปฐมวัยจึงเท่ากับเป็นการเตรียมสร้างพลเมืองที่ดีมีคุณภาพให้กับประเทศชาติหลักการจัดการศึกษา
ก่อนปฐมวัยสาหรับเด็กที่อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ขวบนั้น เป็นหลักการที่คานึงถึงการพัฒนาเด็กก่อนปฐมวัยอย่าง
เป็นองค์รวมเพื่อให้โอกาสในการพัฒนาเด็กทุกด้านตามลาดับขั้นของพัฒนาการอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ ใน
การจัดการศึกษานั้นเป็นภารกิจหน้าที่หลักของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กขอองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียนที่ดาเนิน
กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการดาเนินการจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัยมีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของการพัฒนาเด็กให้ มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้สามารถดารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข การฝึกให้เป็นเด็กก่อนปฐมวัยให้เป็นเด็กเก่งดี มีสุข การพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและความมี
ไหวพริบปฏิภาณ นั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองนอกเหนือจากหน้าที่ของผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูแลเด็ก
จาเป็นต้องได้รับการส่งเสริมจากในหลายด้านจากครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ทั้งการสั่งสอน อบรม เสริมสร้างวินัย
และการฝึกสมาธิ ดังนั้น การฝึกสมาธิถือว่าเป็นการปูพื้นฐานสติปัญญาให้กับเด็ก ก่อนปฐมวัยได้เป็นอย่างดี การฝึก
สมาธิสาหรับเด็กก่อนปฐมวัยนั้นไม่ได้หมายความว่ าให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ปกครองให้เด็ก ก่อนปฐมวัยมา
นั่งนิ่งๆ ไม่ให้กระดุกกระดิกไปไหน แต่การฝึกสมาธิสาหรับเด็กก่อนปฐมวัย คือ การฝึกเด็กให้ความสนใจหรือจดจ่อ
กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่และตั้งใจในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการสนใจในระยะเวลาสั้ นหรือเป็นระยะ
เวลานานก็ได้ โดยจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาการ และความเพลิดเพลินควบคู่กันไป แต่ในวัยเด็ก การจะให้เด็ก
ก่อนปฐมวัยมาสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆ คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างสาหรับเขายังดู
ใหม่และมีความน่าสนใจอยู่เต็มไปหมด เด็กก่อนปฐมวัยจึงสนใจอยู่กับสิ่งหนึ่งได้ไม่นาน จึงทาให้ธรรมชาติของเด็กๆ
จะถูกเข้าใจว่าไม่ชอบอยู่นิ่ง ขี้เบื่อ วอกแวก และสนใจกับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น การที่จะเริ่มปูพื้นฐานด้านสมาธิ
จะช่วยส่งเสริมให้เด็กก่อนปฐมวัยมีจิตใจจดจ่อ กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆ เพื่อให้เรียนรู้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาสู่ทักษะ
ด้านอื่นๆ ต่อไป ผลพลอยได้จะทาให้เด็กก่อนปฐมวัยเป็นเด็กที่มีวินัย มุ่งมั่นทาอะไรให้เสร็จเป็นอย่างๆ ไม่ทาอะไร
ซ้าซ้อนจนไม่สาเร็จสักอย่างการพัฒนาคุณธรรมให้กับเด็ก ก่อนปฐมวัย นั้น ควรเริ่มตั้งแต่ทาการความเข้าใจถึง
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ความหมายของคุณธรรมแต่ละด้านว่าหมายความว่าอย่างไร มีขอบเขตเพียงใดในเด็กก่อนปฐมวัยและพฤติกรรมที่
แสดงออกถึ ง ความมีคุ ณ ธรรมนั้ น ๆมี ลั ก ษณะเช่ น ใดในที่นี้ จ ะขอเสนอความหมายของคุ ณธรรมและขอบเขตที่
พอเหมาะกับเด็กก่อนปฐมวัยและพฤติกรรมที่แสดงถึงคุณธรรมนั้นๆ ดังนี้
1.คุณธรรมพื้นฐานสาหรับเด็กก่อนปฐมวัย ๘ ประการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ควรเริ่มต้นตั้งแต่วัย
เด็กเพราะเด็กเป็นวัยที่รับการฝึกและการเรียนรู้ได้ง่าย หากมีการเสริมสร้างที่สอดคล้องกับวัย เด็กก็จะซึมซับและ
พัฒนาได้เต็มที่ สภาพปัญหาในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเด็กไทยเราค่อนข้างที่จะขาดคุณธรรมพ่อแม่บางคนมี ภารกิจ
มากมายจนลืมที่จะสนใจลูก แก้ปัญหาของลูก สื่ อสารมวลชนมองไม่เห็นความสาคัญของสังคมเห็นแต่ทุนนิยมเป็น
ใหญ่ เ ทคโนโลยี ก้ า วไกลมากเกิ น ไปจนท าให้ ค นสนใจสิ่ ง ส าคั ญ นอกกาย มากกว่ า ความสมบู ร ณ์ ข องจิ ต ใจ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยกาหนดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ที่ครู พ่อ
แม่ และผู้ปกครอง ควรจะเร่งปลูกฝังให้เกิดในเยาวชน เพื่อพัฒนาไปสู่บุคคลที่มีคุณธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสงบมี
ความสุขในสังคมแห่งความพอเพียง ได้แก่
๑.1 ) ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ อดทน ความขยัน ต้อง
ปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จเด็กต้องขยันมาโรงเรียนไม่ขาดเรียนขยันทา
การบ้านอ่านหนังสือ
ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความขยัน คือ เป็นผู้ที่ตั้งใจทาอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่อง
ที่ถูกที่ควรเป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทา ตั้งใจทาหน้าที่อย่างจริงจัง
๑.๒ ) ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า
ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ
ผลที่คาดว่าจะได้รับหาก ได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ดาเนินชีวิต ความเป็นอยู่ที่เรียบ
ง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จัก ทาบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ
๑.๓ ) ความซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึก ลาเอียง
หรืออคติ ไม่ขโมยของผู้อื่น และ เก็บของได้นาส่งเจ้าของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติ ตรงทั้งต่อหน้าที่
ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง
๑.๔ ) มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อ
สังคมแต่งกายถูกระเบียบและส่งการบ้านทันเวลา
ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของ
สถานศึกษา สถาบัน / องค์กร / สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ
๑.๕ ) สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ เด็ก ๆ ต้องมีกิริยา
สุภาพอ่อนโยน เช่น เดินผ่านผู้ใหญ่ต้องกมตัว พูดจาไพเราะ
ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ
และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอานาจข่มผู้อื่นทั้ง โดยวาจาและท่าทางแต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจใน
ตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
๑.๖ ) สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นที่เจริญตา
ทาให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็นเด็ก ๆ ต้องแต่งกายสะอาด เสื้อผ้าสะอาดเล็บมือ และเล็บเท้าสะอาด
ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อม
ถูกต้องตาม สุขลักษณะฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัวจึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ
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๑.๗ ) สามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกัน ปฏิบัติงานให้
บรรลุ ผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็น การ
ยอมรับ ความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลม
เกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรีย กอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ การมอบหมายให้เด็ก มีความรับผิดชอบต่อการ
ทางานในกลุ่มจนสาเร็จ
ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การ
งานสาเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
๑.๘) มีน้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่า
ในเพื่อน มนุษย์ มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจาเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และ
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ ที่มีน้าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จัก
แบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทาประโยชน์แก่ผู้อื่นเข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม
ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน
๒. มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับ
วัยความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเมื่อเด็กจบ
การศึกษาระดับปฐมวัยเด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กาหนดไว้ในจุดหมาย 12 มาตรฐาน
ได้แก่
๒.๑) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
๒.2) กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
๒.3) มีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุข
๒.4) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
๒.5) ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกาลังกาย
๒.6) ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๒.7) รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
๒.8) อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข
๒.9) ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
๒.10) มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
๒.11) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
๒.12) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ดังนั้นส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์ก ารบริหารส่วนตาบลปึกเตียน จึงเห็นความสาคัญใน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กก่อนปฐมวัยและผู้ปกครอง จึงเห็นควรจัดทา
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ประจาปี ๒๕
62 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กก่อนปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีจิตใจที่ดีงามตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยมีครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเป็น
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ต้นแบบและทาหน้าที่ขัดเกลาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กาหนด โดยมุ่งเน้นให้เด็กมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สั งคมและสติปัญญาเหมาะสมตามพัฒนาการแห่งวัย และอย่างเต็ม
ศักยภาพ
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ความรู้แก่เด็กก่อนปฐมวัย เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม
๒.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กก่อนปฐมวัย และเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีงาม
โดยนาหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนปฐมวัย ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัจจุบัน
๔. เพื่อให้เด็กก่อนปฐมวัย มีภูมิคุ้มกันต่อตนเอง สามารถนาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้ เช่น ห่างไกลจากยาเสพติด และสิ่งมึนเมาต่างๆ
เป้ำหมำย
กลุ่มเด็กก่อนปฐมวัย เข้ารับการอบรม จานวนประมาณ 30 คน
วิธีดำเนินกำร
๑. จัดทารายละเอียดโครงการ/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินโครงการฯ
๓. ติดต่อวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันวิจัยและส่ งเสริมศิล ปวัฒ นธรรม มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เพชรบุรี
๔. กาหนดสถานที่/จัดทาหลักสูตรการอบรม
๕. จัดทาหนังสือเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
๖. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ในการดาเนินโครงการฯ
๗. ดาเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการฯ
หลักสูตรการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระดับเด็กก่อนปฐมวัย ระยะสั้น ๑ วัน
(๑) การบรรยาย เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็กก่อนปฐมวัย
(๒) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
(๓) สรุปกิจกรรม
๘. ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดาเนินโครงการ
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561 - ๒๕64
สถำนที่ดำเนินกำร
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
งบประมำณ
๓๐,๐๐๐.-บาท
หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน (กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม) อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑.เด็กก่อนปฐมวัยได้รับความรู้เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม
๒.เด็กก่อนปฐมวัย มีพฤติกรรมที่ดีงามโดยนาหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
๓. เด็กก่อนปฐมวัย มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
๔. เด็กก่อนปฐมวัย มีภูมิคุ้มกันต่อตนเองไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร
1. กิจกรรม “ประกาศเจตจานงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารต่อสาธารณชน
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารต่อ
สาธารณชน
หลักกำรและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่ว ยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ”มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้น
ได้นั้น การบริ หารงานภาครัฐ ต้องมีระดับ ธรรมาภิบาลที่สู งขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์ การ
ดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่ งเสริ มการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย เป็น หน่ ว ยงานหลั กในการจั ดท าบริ การสาธารณะและกิ จกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตาม
กรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนทางานราชการส่วนท้องถิ่น และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานใน
หน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่า
คนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูง ที่คนทางานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่
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นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อ าจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้ น จึ งมีความจาเป็น ที่ ผู้บ ริ หารองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการ
จัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
พื้นที่ดำเนินกำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิธีดำเนินกำร
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx– 25xx)
งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
1. มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มาตรการการบริ ห ารงานบุ ค คลกั บ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของพนั ก งานส่ ว นต าบลและพนั ก งานจ้ า ง
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
หลักกำรและเหตุผล
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน เป็นบุคลากรที่
มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับ เคลื่ อนการพัฒ นางานขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลให้ มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปั จจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญญัติ ส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ ว นตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจั ดจ้าง
การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบั ติงาน การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด และตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ก.ย.2555
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริ หารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
วัตถุประสงค์
1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
4 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กลไกการปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่ง มีความคิดริเริ่ม เข้ามาทางาน
เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 มาตรการ
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พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
วิธีดำเนินกำร
6.1 กาหนดหลั กเกณฑ์ การบริ ห ารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่ อนตาแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัด เพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ก.ย.2555
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลจานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อำนำจหน้ำที่เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
1. แต่งตั้งคณะทำงำนปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
ที่
/๒๕61
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-----------------------------เพื่อให้การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลปึ กเตีย น จึ งแต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
๑. นางสาวณาปรีญา นกแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
๒.
๓.
๔.
5.

นายโกศล ศรียืนยง
นายสมปอง บัวคลี่
นางอุไร รักษาชล
นายพลาพงษ์ ฉิมพาลี

ประธานคณะทางาน

หัวหน้าสานักปลัด
คณะทางาน
นายช่างโยธาชานาญงาน รก. ผู้อานวยการกองช่าง
คณะทางาน
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ รก.ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ คณะทางาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
คณะทางาน/และเลขานุการ

ให้คณะทำงำนมีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
๑. สารวจงานบริหารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
๒. ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๓. พิจารณาภารกิจของหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานว่า เรื่องใดผู้บังคับบัญชาสมควรมอบอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชาการหรือการดาเนินการใด ๆ ไปสู่ผู้ดารงตาแหน่งอื่น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๔. ให้รายงานผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรคให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียนทราบ ภายใน ๓๐ วัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒561
(นางธิดารัตน์ บุญเปี่ยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
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ขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปึกเตียน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ที่ปรับปรุงใหม่)
................................................................
ลำดับที่
1

กระบวนงำนบริกำรประชำชน
จัดเก็บภาษีบารุงท้องที่

2

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

3

จัดเก็บภาษีป้าย

4

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต

5

งานจดทะเบียนพาณิชย์

6

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารกรณีทั่วไป

7

การสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค

ขั้นตอนกำรให้บริกำร
- ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5. ของปีที่ผ่านมา
- ชาระภาษี
- ยื่ น แบบแจ้ ง (ภ.ร.ด.2)เพื่ อ เสี ย ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
- ประเมินภาษี
- แจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
- ชาระภาษี
- ยื่นแบบแสดงภาษีรายได้ (ภป 1.)
- ประเมินภาษี
- แจ้งการประเมินภาษี
- รับชาระภาษี
- ชาระค่าธรรมเนี ยนโดยตรงจากส่ วนการ
คลัง
- ออกใบอนุญาต
- ยื่นแบบคาร้องร้องทั่วไป
- ตรวจสอบเอกสาร
- เสนอต่อนายทะเบียนจดทะเบียนพานิช
- ดาเนินการ
- ตรวจเอกสาร
- ตรวจสถานที่ก่อสร้าง (แนวเขตที่ดิน)
- ตรวจรูปแบบแปลนตามกฏหมายควบคุม
อาคาร
- ออกใบอนุญาต
- ยื่นคาร้องแบบคาร้องทั่วไป
- เสนอผู้บริหาร/ผู้รับมอบอานาจ
- ดาเนินการ

เอกสำรประกอบ
- ภ.บ.ท.5 ของปีที่ผ่านมา
- ภ.บ.ท.11ของปีที่ผ่านมา
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของโรงเรือน
- ส าเนาทะเบี ย นบ้ า นเจ้ า ของเจ้ า ของ
โรงเรือน
- เอกสารสิทธิเจ้าของที่ดิน

ระยะเวลำให้บริกำร
5 นาที / ราย

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

5 นาที / ราย

กองคลัง

- ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนหรื อ
สาเนารับรองนิติบุคคลเจ้าของป้าน
- สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน

5 นาที / ราย

กองคลัง

- ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนของผู้
ชาระค่าธรรมเนียม
ส าเนาทะเบี ย นบ้ า นของผู้ ช าระ
ค่าธรรมเนียม
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน

5 นาที / ราย

กองคลัง

15 นาที / ราย

สานักปลัด

- สาเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
- แบบก่อสร้าง
-ไม่ม-ี

10 วัน / ราย

กองช่าง

3 ชั่วโมง / ราย

สานักปลัด
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ลำดับที่
8

9

10

11

12

13

กระบวนงำนบริกำรประชำชน
ช่วยเหลือสาธารณภัย

ขั้นตอนกำรให้บริกำร
- ยื่นแบบคาแบบคาร้องทั่วไป
- เสนอผู้บริหาร/ผู้รับมอบอานาจ
- ดาเนินการ
รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
- ยื่นแบบคาแบบคาร้องทั่วไป
- เสนอผู้บริหาร/ผู้รับมอบอานาจ
- ดาเนินการ
การให้บริการอินเตอร์เน็ตตาบล
- ยื่นแบบคาแบบคาร้องทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/คาร้องทั่วไป
- เสนอผู้บริหาร
- ดาเนินการ
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
- ยื่นแบบคาร้องขอข้อมูลข่าวสาร
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/คาร้องทั่วไป
- เสนอผู้บริหาร
- ดาเนินการ
การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
- ยื่นแบบคาร้องขอ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/คาร้องทั่วไป
- เสนอผู้บริหาร
- ดาเนินการ
การให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ - ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ป่วยเอดส์/เด็กด้อยโอกาส
- รับเอกสารและตรวจสอบเอกสาร
- รวบรวมรายชื่อและเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
- แจ้งดาเนินการเปิดบัญชี
- รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย
- โอนเงินเข้าบัญชี

เอกสำรประกอบ
-ไม่ม-ี

ระยะเวลำให้บริกำร
ในทันที

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด

-ไม่ม-ี

5 วัน

สานักปลัด

-ไม่ม-ี

3 วัน

สานักปลัด

ทันที

สานักปลัด

5 วัน / ราย

สานักปลัด

2 วัน/ราย

สานักปลัด

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

-ไม่ม-ี

ผู้สูงอายุ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
ผู้พิการ
- สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาสูติบัตร(กรณีที่เป็นเด็ก)
- สาเนาทะเบียนบ้าน
ผู้ป่วยเอดส์
- ใบรับรองแพทย์
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
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ลำดับที่

กระบวนงำนบริกำรประชำชน
การขออนุญาตขุดดินและถมดิน

ขั้นตอนกำรให้บริกำร
- ยื่นแบบคาร้องขอ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/คาร้องทั่วไป
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
- ดาเนินการ

เอกสำรประกอบ
-ส าเนาบั ต รประชาชนและส าเนา
ทะเบี ย นบ้ า นของผู้ ม อบอ านาจและ
ผู้ รั บ มอบอ านาจ และหนั ง สื อ มอบ
อานาจติดอากรตามกฏหมายกาหนด
-สาเนาหนังสือสาคัญการจดทะเบียน
นิ ติ บุ ค คลพร้ อ มหนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ
บุคคล (กรณีติติบุคคล)
-ส าเนาเอกสารสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น (ถ่ า ย
เอกสารเท่ า ฉบั บ จริ ง )ของที่ ดิ น ที่ จ ะ
ด า เ นิ น ก า ร พ ร้ อ ม ส า เ น า บั ต ร
ประจ าตั ว ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน
-รายการค านวณ พร้ อ มส าเนาบั ต ร
ประจาตัวของผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ
- แผนผังบริเวณที่จะขุดดิน

ระยะเวลำให้บริกำร
10วัน / ราย

ผู้รับผิดชอบ

14

15

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร

- ยื่นคาร้อง
- ตรวจเอกสาร
- ตรวจสถานที่ก่อสร้าง (แนวเขตที่ดิน)
- ตรวจรูปแบบแปลนตามกฏหมายควบคุม
อาคาร
- ออกใบอนุญาต

-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
- ส าเนาเอกสารสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น (ถ่ า ย
เอกสารเท่าฉบับจริง)
-หนั ง สื อ ยิ น ยอมจากเจ้ า ของที่ ดิ น
(กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่เจ้าของอาคาร)
-หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม

10 วัน/ราย

กองช่าง

กองช่าง
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ลำดับที่
16
17

18

กระบวนงำนบริกำรประชำชน
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย

ขั้นตอนกำรให้บริกำร
- ยื่นแบบคาร้องขอทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน - ยื่นคาร้องทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
- ตรวจสถานที่มีสิ่งก่อสร้าง
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุม
- ผู้ขอยื่นคาขอพร้อมเอกสารประกอบ
ประเภทที่ ๓ (พลังงานเชื้อเพลิง)
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบ
สถานที่
- เจ้ า หน้ า ที่ พิ จ ารณาและตรวจสอบเรื่ อ ง
และแจ้งผลการพิจารณา
- เจ้าหน้าที่แจ้งขอทดสอบและดาเนินการ
ทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย
- เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต

เอกสำรประกอบ
-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
-สาเนาทะเบียนบ้าน
-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้าน
- สาเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มี
สิ่งปลูกสร้าง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสา
เนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่ออกให้ไม่เกิน๖เดือน (กรณีที่เป็น
นิติบุคคล)
- หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนา
บั ต รประจาตั ว ประชาชนของ ผู้ ม อบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารแสดงสิทธิในการใช้ที่ดิน
- สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต
มีสิทธิใช้ที่ดินหรือใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน
หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือ
หนั งสื อ ยิ น ยอมจากหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่
ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว

ระยะเวลำให้บริกำร
5 นาที / ราย

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

10 วัน/ราย

กองช่าง

45 วัน / ราย

กองช่าง
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ลำดับที่

กระบวนงำนบริกำรประชำชน

ขั้นตอนกำรให้บริกำร

เอกสำรประกอบ
- หนั ง สื อ แจ้ ง การตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบกิ จ การ
ควบคุ ม น้ า มั น เชื้ อ เพลิ งตามกฎหมายว่ า
ด้วยการผังเมืองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร
หรื อ จากโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ งจั งหวั ด
แล้วแต่กรณี (กรณีอยู่ในพื้นที่บังคับตาม
กฎหมายดังกล่าว)
- ส าเนาหนั ง สื อ อนุ ญ าตพร้ อ มด้ ว ย
สาเนาแผนผังที่ไ ด้รับอนุญาตทาทาง
เชื่ อ มถนนสาธารณะ หรื อ ทางหลวง
หรือถนนส่วนบุคคลหรือสาเนาหนังสือ
อนุ ญ าตพร้ อ มด้ ว ยสาเนาแผนผั ง
บริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทาสิ่งล่วงล้า
ลาน้า (ให้นามายื่นก่อนพิจารณาออก
ใบอนุญาต)
- แผนที่ สั งเขปแผนผังบริ เวณและแบบ
ก่ อ สร้ า งระบบความปลอดภั ย ระบบ
ควบคุ ม มลพิ ษ ระบบท่ อ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
ระบบบ าบัด หรื อ แยกน้ าปนเปื้ อ นน้ ามั น
เชื้อเพลิงระบบอุปกรณ์นิรภัยระบบไฟฟ้า
และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆจานวน๓ชุดแล้วแต่
กรณี
- รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงจาน
๑ชุด

ระยะเวลำให้บริกำร

ผู้รับผิดชอบ
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ลำดับที่

19

กระบวนงำนบริกำรประชำชน

ขั้นตอนกำรให้บริกำร

การยื่ น แบบค าขอท าบั ต รประจ าตั ว คน - ยื่นแบบคาขอมีบัตรประจาตัวคนพิการ
พิการ
- เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
- ส่งเอกสารให้พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด

เอกสำรประกอบ
- หนังสือรับรองของวิศวกรพร้อมภาพถ่าย
ใบอนุ ญ าตผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
ควบคุ ม หรื อ ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองของ
บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาในการออกแบบสิ่ งปลู ก
สร้างดังกล่าวจากกรมธุรกิจพลังงานจาน
วน๑ฉบับ

ระยะเวลำให้บริกำร

ผู้รับผิดชอบ

-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือ
สาเนาสูติบัตร และสาเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1
รูป
- หนังสือรับรองสภาพความพิการโดยผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- กรณีสภาพความพิการเห็นได้โดย
ประจักษ์ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพไว้เป็น
หลักฐานโดยไม่ต้องมีเอกสารรับรอง

30 นาที/ราย

สำนักปลัด
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กระบวนงำนที่เพิ่มใหม่ กำรปรับปรุง ขั้นตอนและระยะเวลำฯ
ลำดับที่
๒๐

21

กระบวนงำนบริกำรประชำชน
การขึ้นทะเบียนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด

ขั้นตอนกำรให้บริกำร
- ยื่นแบบคาร้อง
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและ
คุณสมบัติ
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
- ปิดประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงิน ณ อบต.
และที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน 15 วัน
- ส่งเอกสารให้สานักงานพัฒนาสังคมฯ
การขอใช้ ส ถานที่ ใ นการจั ด กิ จ กรรม/ - ยื่นคาร้องทั่วไป
โครงการ หรือการจัดงาน
- เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
- แจ้งผลการขออนุญาต (โทรศัพท์)
- ชาระค่าเช่าสถานที่ (ถ้ามี)

เอกสำรประกอบ
-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
-สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาสมุดฝากครรภ์ หรือสาเนา
สูติบัตร-สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร
-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน

ระยะเวลำให้บริกำร
30 นาที / ราย

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด

3 วัน/ราย

สานักปลัด
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรดำเนินกิจกำรกำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น ที่
ประจักษ์
1. กิจกรรมพ่อดีเด่น - แม่ดีเด่น
ชื่อโครงกำร: โครงกำรพ่อ – แม่ดีเด่น
หลักกำรและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น
วัน พ่อ แห่ งชาติแ ละในวโรกาส 12 สิ งหาคมของทุก ปี เป็ นวันเฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน ได้กาหนดเป็นนโยบายในการจัด
งานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจาทุกปีติดต่อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรง
เป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการ
เผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ. 2552 ที่ ก าหนดให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก
สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนตาบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้ องกับ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริห ารราชการเพื่อ
ป้องกัน การทุจ ริต ในการเชิดชูเกีย รติแก่ห น่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติตนให้ เป็นที่
ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อ
และแม่ดีเด่นในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้
ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสาคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่สาคัญเพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของคนในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม
2 เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
เป้ำหมำย
จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จานวน 2 ครั้ง/ปี
พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
วิธีดำเนินกำร
1 จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจาปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน จานวน
4 หมู่บ้าน เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านดาเนินการคัดเลือก
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3 ดาเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณ ตามระเบียบฯ ในวันสาคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต ติ์
พระบรมราชินีนาถ จานวน 2 ครั้ง/ปี
ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1 ผลผลิต
- มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติ
2 ผลลัพธ์
- พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี
- มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต
1.มำตรกำร “จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร
ชื่อโครงกำร: มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
หลักกำรและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีใน
การประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริห ารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนั กถึง ความรั บ ผิ ดชอบและการมีส่ ว นร่ว มในการต่อต้ านการทุจ ริตภายในองค์ กร ของผู้ บริห ารและ
เจ้ าหน้าที่ถึงแม้จ ะเป็ น สิ่ งที่ย ากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่ห น่วยงานต้องสร้างให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กาหนดดัช นี ใ นการประเมิ น การปฏิบั ติ ราชการด้ ว ยความซื่อ สั ตย์ สุ จ ริต ตามแนวทางการบริห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
เป้ำหมำย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
วิธีดำเนินกำร
1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

41

งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
1. โครงกำรจัดทำวำรสำร อบต.
สำนักปลัด มีควำมประสงค์ขอดำเนินกำรจัดทำวำรสำรประชำสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วน
ตาบลปึกเตียน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการตามอานาจหน้าที่ โครงการบุคลากรด้านต่างๆ ผลการดาเนินงาน
และอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
- วำรสำรประชำสัมพันธ์ฯ จานวน 1,000 ฉบับ (ไม่ใช้งบประมาณ) ดำเนินกำรจัดทำเอง
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2. มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น”
ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น”
หลักกำรและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่ าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
จึงได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียนให้บริการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียนโดยมีผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้ าที่ของตน
อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลปึกเตียน
เป้ำหมำย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน จานวน 1 แห่ง
พื้นที่ดำเนินกำร
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
วิธีดำเนินกำร
1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
4 มีการจั ดประชุมให้ ความรู้ แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิ บัติตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
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ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน
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1. โครงกำร อบต. ปึกเตียนเคลื่อนที่
ชื่อโครงกำร โครงการ อบต.ปึกเตียน เคลื่อนที่
หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปั ญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบล
ปึกเตียน จึงมีบทบาทอานาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะขั้น
พื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นยังมีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วยฉะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ
องค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เป็นการเปิด
โอกาสให้ ประชาชนได้มีส่ วนร่ วมในการคิด การตั ดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตาบลได้อย่าง
ครอบคลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน
รวมทั้งเป็นการให้บริการประชาชนแบบเข้าถึงตัวทาให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีขึ้นระหว่างข้าราชการกับ
ประชาชน อาศัยอานาจตามมาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
วัตถุประสงค์
1
2
3
4

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

เป้ำหมำย จัดการบริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ทั้ง 4 หมู่บ้าน
วิธีดำเนินกำร
1. เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. กาหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อปฏิบัติการตามโครงการฯ
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
4. จัดหน่วยให้บริการประชาชน (สานักปลัด , กองคลัง , กองช่าง) ด้วยวิธีการ ดังนี้

(สำนักปลัด)
1. การแจกจ่ายทรายอะเบทกาจัดลูกน้ายุงลาย
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2. การรับเรื่องร้องเรียนหรือรับฟังปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชน
(กองคลัง)
1. การให้บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย
2. การให้บริการแนะนาความรู้ด้านการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
(กองช่ำง)
1. การให้บริการออกใบอนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
2. การให้คาแนะนาความรู้ด้านงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
6. สถำนที่ดำเนินกำร
หมู่ที่ 1 – 4 ตาบลปึกเตียน อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
7. หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
8. งบประมำณ
20,000.-บาท หรือ (ไม่ใช้งบประมาณ)
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1
9.2
9.3
9.4

เกิดความรักความสามัคคีระหว่างข้าราชการและประชาชนเพิ่มมากขึ้น
ปัญหาและความต้องการของประชาชนเกิดการแก้ไขได้ถูกช่องทางและทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น
ได้รับข้อมูลที่มีมาตรฐานและสามารถดาเนินงานแก้ไขได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

2. การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม
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คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
ที่ 189/๒๕๕7
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
……………………………………………….

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด
และให้ การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ
รวดเร็ ว ลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติง านและประชาชนได้รั บ ความพึ ง พอใจ โดยมี ขั้ น ตอนในการขยายผล คื อ
ให้จังหวัดพิจารณาขยายการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม โดยอาเภอท่ายางแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ความเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับความพึงพอใจอย่างสูง สุด
องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน จึงจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมและแต่งตั้งคณะทางานประจาศูนย์ดารงธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน ดังนี้
๑.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะทำงำนประจำศูนย์ดำรงธรรมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปึกเตียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
ประธาน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน 2 คน
รองประธาน
หัวหน้าสานักปลัด
คณะทางาน
หัวหน้าส่วนการคลัง
คณะทางาน
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
คณะทางาน
นักพัฒนาชุมชน
คณะทางาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะทางาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
คณะทางานและเลขานุการ
นิติกร
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงำน มีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
๑. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๒. ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
๓. ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการที่ถูกต้อง รวดเร็วแก่ประชาชน
4. ให้บริการรับเรื่องจากประชาชน เพื่อส่งต่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
5. ปฏิบั ติห น้ าที่อื่ น ใดตามนายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปึกเตี ยน หรือกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7
(นางธิดารัตน์ บุญเปี่ยม)
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นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
3.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรของ อปท.
1. โครงกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อจัดทำแผนพัฒนำสี่ปี
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ชื่อโครงกำร ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบล
ปึกเตีย น จึ งมีบ ทบาทอานาจหน้ าที่อย่ างกว้างขวาง โดยไม่เพียงแต่จะมีห น้าที่ในการให้ บริการสาธารณะ
ขั้นพื้น ฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วย ฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และสนับสนุน
วิสัยทัศน์ขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตาบลได้
อย่างครอบคลุม
องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้ง
เป็นการให้บ ริการประชาชนแบบเข้าถึงตัวทาให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีขึ้นระหว่างข้าราชการ กับ
ประชาชน อาศัยอานาจตามมาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แห่งพระราชบัญญัติส ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจ จุบั น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่ว นตาบลปึกเตียน จึงได้จัดทา
“โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี ประจาปีงบประมาณ 2560” ขึ้น
วัตถุประสงค์
1
2
3
4
5

เพื่อให้ความรู้ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

เป้ำหมำย
จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ทั้ง 4 หมู่บ้าน
วิธีดำเนินกำร
1. เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อปฏิบัติการตามโครงการฯ
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจ่ายข่าว รถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ เว็บไซต์ www.puktien.go.th
4. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561 - 2564
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สถำนที่ดำเนินกำร
หมู่ที่ 1 – 4 ตาบลปึกเตียน อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน (สานักปลัด)
งบประมำณ
20,000.-บาท
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2 เกิดความรักความสามัคคีระหว่างข้าราชการและประชาชนเพิ่มมากขึ้น
3 ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขได้ถูกช่องทางและทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น
4 ได้รับข้อมูลที่มีมาตรฐานและสามารถดาเนินงานแก้ไขได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
5 ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
1. มำตรกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน
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ชื่อโครงกำร: มำตรกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน
หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ. 2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
จึงได้มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกาหนด
เป้ำหมำย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
พื้นที่ดำเนินกำร
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
วิธีดำเนินกำร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
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ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงที่สำมำรถดำเนินกำรได้
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1. กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ
ชื่อโครงกำร: กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้ รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจสร้ า งความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต้ อ งทั้ ง ระเบี ยบกฎหมาย
ข้อเท็จ จริ ง ไม่มีข้อผิ ดพลาดบริการด้ว ยความเสมอภาคกัน ไม่เลื อกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทางานมีกระบวนการที่
โปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิ น จากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกไม่ พ บข้ อ บกพร่ อ ง
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน
วิธีดำเนินกำร
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน ภายในเก้าสิบวัน
นั บ แต่วัน สิ้ น ปี และจั ดทารายงานแสดงผลการดาเนิ นงานตามที่กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่ นกา หนด
เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ
ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีงบประมาณ 2561 - 2564 และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน

54

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.4เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน อบต.ปึกเตียน
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ชื่อโครงกำร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.ปึกเตียน
หลักกำรและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรสาคัญและใกล้ชิดประชาชน ในการให้บริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ ได้แก่
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ที่
6 พ.ศ. 2552)
มาตรา 67 (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้าทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
มาตรา 67 (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มาตรา 67 (๗) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรา 67 (๘) บ ารุ งรักษาศิล ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒ นธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
มาตรา 68 (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
มาตรา 68 (๗) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
มาตรา 68 (๗) (๑๒) การท่องเที่ยว
พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจาย อ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ (๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรา ๑๖ (6) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
มาตรา ๑๖ (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
มาตรา ๑๖ (9) การจัดการศึกษา
มาตรา ๑๖ (16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
มาตรา ๑๖ (๑8) การกาจัดขยะ มูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
มาตรา๑๖(24) ด้ า นการจั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า ไม้
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
ตามภารกิ จ ข้ า งต้ น สิ่ ง จ าเป็ น คื อ การเตรี ย มบุ ค ลากรให้ มี ค วามพร้ อ ม ความเข้ า ใจ สร้ า ง
วิสัยทัศน์ ความรู้ความเข้าใจ การบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นาชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และที่สาคัญประการหนึ่งในการพัฒนาดังกล่าวต้องยึดตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
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องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปึ ก เตี ย นได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการบริ ห ารงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงจัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.
ปึกเตียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทอานาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
2. เพื่อให้เกิดการประสานงาน และการมีส่วนร่วมกับผู้นาชุมชนและประชาชนในพื้นที่ในเชิง
สร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพและทักษะการทางานให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ความสามัคคีระหว่างข้าราชการประจากับข้าราชการ
ฝ่ายการเมืองและผู้นาชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมความรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
5. เพื่อนาผลการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ดาเนินการขยายผลในทาง
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
กลุ่มเป้ำหมำย
คณะผู้ บ ริ ห าร (นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล,รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล,และ
เลขานุ การนายกองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล)/สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบล/พนักงานส่ ว นตาบล/
พนักงานจ้าง/ข้าราชการในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล/ผู้นาชุมชน/กานัน,สารวัตรกานัน
, ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน / เจ้าหน้าที่ อสม. ตลอดจนผู้ติดตามผู้สังเกตการณ์จานวน 44 คน
วิธีกำรดำเนินกำร
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดทาโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ
๒. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
๓. ติดต่อ ประสาน งาน สถานที่ศึกษาดูงาน ที่พัก
๔. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
๔.๑ จัดกิจกรรมฝึกอบรมบรรยาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน จานวน ๑ วัน
๔.๒ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จานวน 4 วัน ณ เทศบาลตาบลบ้านเชี่ยวหลาน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี บริหารจัดการที่ดีและด้านการศึกษา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวนาง ด้านการบริหารจัดการที่ดี และศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตาบลหนองทะเล อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
๕. ประเมินผล/สรุปผลการดาเนินงาน
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561 - 2564
สถำนที่ดำเนินงำน
1. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
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2. เทศบาลตาบลบ้านเชี่ยวหลาน อาเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
4. องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวนาง อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
5. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตาบลหนองทะเล อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปึกเตียน อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
งบประมำณ
300,000 บาท
กำรประเมินผล
1. การสังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้อบรม
2. การตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. การรายงานผลการฝึกการอบรม/ศึกษาดูงาน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงบทบาทอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้ารับการฝึ กอบรม มีทัศนคติ วิสัยทัศน์และพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปึกเตียนเพิ่มมากขึ้น
3. คณะผู้ บริห าร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ นาชุมชน พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง เกิดความสามัคคีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

