แผนปฏิบตั ิ การป้ องกันการ
ทุจริต
4 ปี
(พ.ศ.:;<= – :;<4)
ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปทุม
เรือ< ง ประกาศใช้แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํEาเขียว ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
********************************
ตามคําสังคณะรั
<
กษาความสงบแห่งชาติ ที< ๖๙/๒๕๕๗ เรื<อง มาตรการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบได้กาํ หนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบในส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ โดย
มุ่งเน้ นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ้ าระวัง เพื<อสกัดกันE มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมชิ อบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เมื<อวันที<
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กําหนดให้มกี ารบริหารราชการแผ่นดินที<มธี รรมาภิบาลและการป้ องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ เป็ นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพือ< ให้การขับเคลือ< น
นโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ< วันที< ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที< ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่ วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบตั ิ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ าร ๔ ปี และ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจําปี ซึ<งยุทธศาสตร์ชาติฯ กําหนดยุทธศาสตร์ท<ี ๒ “ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
ดังนันE เพือ< ขับเคลื<อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็ นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
นํEาเขียว จึงแสดงเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน< ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื<อใช้เป็ นกรอบแนวทางในการดําเนินการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํE าเขียวต่อไปองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังนํEาเขียว
จึงประกาศใช้แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง
นํEาเขียว ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนีE
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกั
< น
ประกาศ ณ วันที< ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมพร ภพักตร์จนั ทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํEาเขียว

คํานํา
จากสถานการณ์การทุจริตทีม< กี ารเปลีย< นแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื<อง
และ
บทเรียนทีไ< ด้รบั จากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตที<
ผ่านมาสูก่ ารปฏิบตั ิ จึงมีการริเริม< แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและสถานการณ์การดําเนินงานด้าน
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตทีเ< ปลีย< นแปลงไปในปั จจุบนั โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อ
ปั ญหาหรือสถานการณ์การทุจริตทีป< ระชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยูจ่ ริง และ
เพือ< ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็ง เพือ< ให้ประเทศไทยเป็ นประเทศทีม< มี าตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทังE ชาติตา้ นทุจริต (Zero Tolerance & Clean
Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปี ขา้ งหน้า จะมุง่ สูก่ ารเป็ นประเทศทีม< มี าตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็ นสังคมมิตใิ หม่ทป<ี ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รบั ความร่วมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทกั ษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพือ< ให้ประเทศไทยมีศกั ดิ }ศรีและเกียรติภมู ใิ นด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ดังนันE เพือ< ขับเคลือ< นยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็ นรูปธรรม องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังนํEาเขียว จึงแสดงเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
ป้ องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน< ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพือ< ใช้เป็ น
กรอบแนวทางในการดําเนินการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังนํEาเขียวต่อไป
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํEาเขียว
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สารบัญ
เรือ< ง

หน้า

ส่วนที< ~ บทนํา
หลักการและเหตุผล
วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์การจัดทําแผน
เป้ าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทําแผน
ส่วนที< Ç แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
มิตทิ <ี ~ การสร้างสังคมทีไ< ม่ทนต่อการทุจริต
มิตทิ <ี Ç การบริหารราชการเพือ< ป้ องกันการทุจริต
มิตทิ <ี Ñ การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่ นร่วมของประชาชน
มิตทิ <ี Ü การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน<
ส่วนที< Ñรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิตทิ <ี ~ การสร้างสังคมทีไ< ม่ทนต่อการทุจริต
มิตทิ <ี Ç การบริหารราชการเพือ< ป้ องกันการทุจริต
มิตทิ <ี Ñ การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่ นร่วมของประชาชน
มิตทิ <ี Ü การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน<
ภาคผนวก
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แผนปฏิบตั ิ การป้ องกันการทุจริต 4ปี (พ.ศ. :;<=-:;<4)
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
......................................

หลักการเหตุผล

ตามคําสังคณะรั
<
กษาความสงบแห่งชาติ ที< äã/Çååç เรือ< ง มาตรการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบได้กาํ หนดให้ทกุ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย
มุง่ เน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ้ าระวัง เพือ< สกัดกันE มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมชิ อบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เมือ< วันที< ~Ç
กันยายน Çååç ก็ได้กาํ หนดให้มกี ารบริหารราชการแผ่นดินทีม< ธี รรมาภิบาลและการป้ องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ เป็ นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพือ< ให้การขับเคลือ< นนโยบาย
ของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ< วันที< ~~ ตุลาคม Çååã เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที< Ñ (พ.ศ.Çåäé-ÇåäÜ) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ าร Ü ปี และแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปี ซึง< ยุทธศาสตร์ชาติฯ กําหนดยุทธศาสตร์ท<ี Ç “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต”
ดังนันE เพือ< ขับเคลือ< นยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็ นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านปทุม จึงแสดงเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน< Ü ปี (พ.ศ.Çåä~ – ÇåäÜ) เพือ< ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปทุมต่อไปและเพือ< ให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพือ< ให้ประเทศไทยเป็ น
ประเทศทีม< มี าตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทังE ชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปี ขา้ งหน้า จะมุง่ สูก่ ารเป็ น
ประเทศทีม< มี าตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็ นสังคมมิตใิ หม่ทป<ี ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รบั ความร่วมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทกั ษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพือ< ให้ประเทศไทยมีศกั ดิศรี
} และเกียรติภมู ใิ นด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
วิ สยั ทัศน์
“พัฒนาทุกด้าน บริ การฉับไว บ้านปทุมก้าวไกล รับใช้ประชาชน”

-2พันธกิ จ ( Mission )
~.สร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
Ç.ทําให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด< ขี นEึ
Ñ.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง< แวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษ
Ü.อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน<
å.สร้างงานสร้างอาชีพให้กบั ประชาชน
ä.บริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ç.การบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย< ว
วัตถุประสงค์การจัดทําแผน
1. เพือ< แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบล
2. เพือ< สร้างสังคมทีไ< ม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการปฏิบตั หิ น้าทีร< าชการให้บงั เกิดประโยชน์สขุ แก่ประชาชนในท้องถิน<
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฎิบตั ติ ามมาตรฐานจริยธรรม การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. เพือ< ให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด< ี
4. เพือ< ปรับปรุงและพัฒนาการมีสว่ นร่วมของประชาชนทีส< อดคล้องและเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมท้องถิน<
5. เพือ< เสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลทีม< ปี ระสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง
เป้ าหมาย
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทํา
แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน< สูงกว่าร้อยละ åé
ประโยชน์ ของการจัดทําแผน
1. เป็ นกลไกและเครือ< งมือทีส< าํ คัญในการป้ องกันการทุจริตทีจ< ะเกิดขึนE ในองค์กรส่งผล
ให้การบริหารงานมีความโปร่งใส
2. จัดทําบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลด
ปั ญหาการทุจริตได้
3. ก่อให้เกิดความเชือ< มัน< ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล

4. องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนป้ องกันการทุจริตและนําไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ล้วจะ
ส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)ด้วย

-4-

แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต 6 ปี
(พ.ศ.<=>?-<=>6)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว อําเภอวังนํIาเขียว จังหวัดนครปฐม
มิติ
มิ ติที& ( การสร้างสังคมทีไZ ม่ทนต่อ
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

?.? สร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทังI ข้าราชการ
การเมืองฝ่ ายบริหาร
ข้าราชการฝ่ าย
การเมืองฝ่ ายสภา
ท้องถินZ และฝ่ ายประจํา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินZ

1.1.1 สร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักในการปฏิ บตั ิ ราชการ
ตาม
อํานาจหน้ าที&ให้บงั เกิ ดประโยชน์ สขุ แก่ประชาชนในท้องถิ& น
?.มาตรการประชุมติดตามงานของหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน
1.1.2 สร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักในการประพฤติ ตาม
ประมวลจริ ยธรรม
?.มาตรการประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล/ผู้
บริหารฯ/สมาชิกสภาฯ
1.1.3 สร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักที&จะไม่กระทําการอัน
เป็ น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ ทบั ซ้อน
-

ปี
2561

ปี <=><

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

หมา
ยเหตุ

-5มิติ
มิ ติที& ( การสร้างสังคมทีไZ ม่ทน
ต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

?.< การสร้างจิตสํานึก
1.2.1 สร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักในการต่อต้านการ
และความตระหนักแก่
ทุจริ ต
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
1.2.2 สร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักในการรักษา
ท้องถินZ
ประโยชน์
สาธารณะ
?.กิจกรรมการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกียZ วกับภาษีทอ้ งถินZ
1.2.3 สร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักในการปฏิ บตั ิ ตน
ตามหลัก
เศรษฐกิ จพอเพียง
?.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุม่ สตรีแม่บา้ น
?.h การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน

(.Y.( สร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักในความซื&อสัตย์
สุจริ ต
(.Y.[ สร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริ ต
(.Y.Y สร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
-

ปี
2561

ปี <=><

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

หมาย
เหตุ

รวม

จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม

-6มิติ
มิ ติที& [ การบริ หารราชการ
เพื&อป้ องกันการทุจริ ต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

<.? แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผูบ้ ริหาร

?.การกําหนดให้มนี โยบาย/ประกาศ/คําสัง/ระเบี
Z
ยบ เป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั งิ าน
- ผูบ้ ริหารประกาศนโยบายเกียZ วกับความโปร่งใส/ตรวจสอบได้

<.< มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบตั ิ
ราชการ

[.[.( สร้างความโปร่งใสในการบริ หารงานบุคคลให้เป็ นไปตาม
หลักคุณธรรม ทัง\ ในเรื&องการบรรจุแต่งตัง\ โยกย้าย โอน เลื&อน
ตําแหน่ ง/เงิ นเดือน และการมอบหมายงาน
?.มาตรการให้มคี ณะกรรมการพิจารณาการเลือZ นขันI เงินเดือนของ
พนักงานส่วนตําบล
<.มาตรการใช้แบบประเมินสมรรถนะและการจัดทําคํารับรองปฏิบตั ิ
ราชการเป็ นเกณฑ์การพิจารณาเลือZ นขันI เงินเดือนของพนักงานส่วน
ตําบลและลูกจ้าง
h.มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในทุกส่วนราชการพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั ริ าชการ
[.[.[ สร้างความโปร่งใสในการบริ หารการเงิ น งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย

ปี
2561

ปี <=><

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมา
ยเหตุ

ยึดถือและปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที&
เกี&ยวข้องอย่างเคร่งครัด
?.มาตรการนําระบบ E-LASS มาใช้ในกระบวนการจัดซือI จัดจ้าง
<.มาตรการบันทึกข้อมูลกลางของ อปท. (INFO)
3.กิจกรรมการเข้าร่วมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินZ (LPA)
6.โครงการติดตังI กล้องวงจรปิ ดภายในตําบล

-

-

-

-

226,000

226,000

226,000

226,000

ปี
2563

ปี
2564

-7มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
=.มาตรการนําโครงการทีบZ รรจุในแผนพัฒนาสามปี บรรทุกข้อมูล
ลงในระบบสารสนเทศเพือZ การวางแผนและประเมินผลของ อปท.
(E-plan)
>.มาตรการรายงานผลการสอบทานด้านการเงินบัญชีและพัสดุทกุ
ไตรมาส
|.มาตรการตรวจสอบพัสดุประจําปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถินZ พ.ศ.<=h= และทีแZ ก้ไขเพิมZ เติม
}.มาตรการจัดทําแผนการจัดซือI จัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เรือZ ง การจัดทําแผนจัดซือI จัดจ้าง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ทีZ มท ~h?h.6/ว ?=~~ ลงวันทีZ <= มิถุนายน
<=6< และมีรายงานผลการปฏิบตั ติ ามแผนการจัดซือI จัดจ้างเป็ น
ประจําทุกไตรมาส
.มาตรการรายงานสถิตกิ ารคลังภายใน ~ วัน นับแต่สนIิ
ปี งบประมาณและประกาศให้ประชาชนทราบ

ปี
2561

ปี <=><

-

-

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมา
ยเหตุ

?~.มาตรการจัดทําแผนการใช้จา่ ยเงินก่อนการเบิกจ่ายตาม
งบประมาณทุกไตรมาส
??.มาตรการจัดทําสถานะการเงินประจําวัน
?<.มาตรการแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็ นรายเดือน
?h.มาตรการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามทีกZ รมฯ กําหนด
เพือZ เสนอผูบ้ ริหารท้องถินZ

-

-

-

-

-8มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.3 มาตรการใช้ดลุ ยพินิจ
และใช้อาํ นาจหน้าทีตZ าม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดZ ี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
[.[.Y สร้างความโปร่งใสในการบริ การสาธารณะ/บริ การ
ประชาชนเพื&อให้เกิ ดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิ บตั ิ
?.มาตรการจัดตังI ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบล
วังนํIาเขียว
[.Y.( มีการจัดทําแผนภูมิขนั \ ตอนและระยะเวลาดําเนิ นการ
เกี&ยวกับการบริ การประชาชนในแต่ละขัน\ ตอน เปิ ดเผย ณ
สํานักงานและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
?.มาตรการปรับปรุงและลดขันI ตอนการทํางาน
<.โครงการเผยแพร่ความรูท้ างกฎหมายโดยการจัดทําแผ่นพับ
[.Y.[ มีการกระจายอํานาจตัดสิ นใจเกี&ยวกับการสัง& อนุญาต
อนุมตั ิ ปฏิ บตั ิ ราชการแทนหรือการดําเนิ นการอื&นใดของผูม้ ี
อํานาจในองค์การบริ หารส่วนตําบล
?.มาตรการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

ปี
2561

ปี <=><

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมา
ยเหตุ

<.6 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคลในการ
ดําเนินกิจการ ความ
ประพฤติปฎิบตั ติ นให้เป็ นทีZ
ประจักษ์

[.c.( ยกย่องเชิ ดชูเกียรติ ที&มีความซื&อสัตย์สจุ ริ ต มีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม
<.6.< ยกย่องเชิดชูเกียรติทใZี ห้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถินZ
<.6.h ยกย่องเชิดชูเกียรติทดZี าํ รงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
-9-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

<.= มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

[.d.( ดําเนิ นการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กร
ได้ปฏิ บตั ิ หน้ าที&ราชการด้วยความซื&อสัตย์สจุ ริ ต มี
คุณธรรมจริ ยธรรมและบริ หารราชการกิ จการบ้านเมืองที&
ดี
?.การจัดทําข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ
<.มาตรการประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงาน อบต./
ผูบ้ ริหาร/สมาชิกสภาฯ
[.d.[ ให้ความร่วมมือกับหน่ วยงานราชการ จังหวัด
อําเภอที&ได้ดาํ เนิ นการตามอํานาจหน้ าที&เพื&อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฎิ บตั ิ ราชการของ อปท.
?.มีแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
<.รับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยงานกํากับดูแล
[.d.Y ดําเนิ นการให้มีเจ้าหน้ าที&รบั ผิดชอบดําเนิ นการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย กรณี มีเรื&องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรใน อปท.ที&ปฏิ บตั ิ ราชการตามอํานาจหน้ าที&โดยมิ
ชอบ

ปี
2561

ปี <=><

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมา
ยเหตุ

?.การจัดทําคําสังมอบหมายเจ้
Z
าหน้าทีรZ บั ผิดชอบดําเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย กรณีมเี รือZ งร้องเรียน
รวม

จํานวน..<>....โครงการ/กิจกรรม

-10มิติ
มิ ติที& Y การส่งเสริ มบทบาท
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

h.? จัดให้มกี ารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางทีZ
เป็ นการอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มสี ว่ นร่วม
ตรวจสอบการปฎิบตั ิ
ราชการตามอํานาจหน้าทีZ
ของ อปท.ได้ทกุ ขันI ตอน

Y.(.( จัดให้มีศนู ย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ
?.มาตรการจัดตังI ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล
วังนํIาเขียว
Y.(.[ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี&ยวกับการบริ หารงาน
บุคคล การบริ หารงบประมาณ การเงิ น การจัดหาพัสดุ การ
คํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิ บตั ิ งานที& อปท.ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
?.มาตรการกําหนดให้มกี ารประกาศ เผยแพร่ แผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัตงิ บประมาณ แผนการจัดหาพัสดุ การจัดซือI จัดจ้าง ให้
ประชาชนทราบ
Y.(.Y มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี&ยวกับการปฏิ บตั ิ ราชการที&
เป็ นประโยชน์ กบั การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
-

ปี
2561

ปี <=><

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

หมา
ยเหตุ

-11มิติ

ภารกิจตามมิติ
h.< การรับฟั งความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรือZ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
Y.[.( มีกระบวนการรับฟังความคิ ดเห็นของประชาชนในการ
ดําเนิ นกิ จการตามอํานาจหน้ าที&ของ อปท. โดยเฉพาะการ
ดําเนิ นกิ จการที&จะมีผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ& น
?.จัดประชุมประชาคมเพือZ จัดทําข้อบัญญัติ
<.จัดตังI ศูนย์ดาํ รงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
Y.[.[ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ& นสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก
?.มาตรการปรับปรุงและลดขันI ตอนการทํางาน
<.มาตรการร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ ของนายก อบต.และ
ปลัด อบต.
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ประชาชน
ผูร้ ้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รบั เรื&อง ระยะเวลาและ
แจ้งผลการดําเนิ นการเกี&ยวกับเรื&องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ปี
2561

ปี <=><

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

หมา
ยเหตุ

?.มาตรการให้เจ้าหน้าทีทZ รZี บั ผิดชอบแต่ละงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
และตอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน ?= วัน

-

-

-

-

ปี
2561

ปี <=><

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563

งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-12มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

h.h การส่งเสริมให้
ประชาชนมีสว่ นร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินZ

Y.Y.( ดําเนิ นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
?.มาตรการกําหนดให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
อบต.และติดตามประเมินผล
Y.Y.[ ดําเนิ นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
?.มาตรการแต่งตังI ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็ นกรรมการในการจัดซือI
จัดจ้าง
Y.Y.Y ดําเนิ นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
?.มาตรการกําหนดให้มตี วั แทนภาคประชาชนร่วมเป็ นคณะกรรมการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินZ หรือพืนI ทีอZ งค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังนํIาเขียว

หมา
ยเหตุ

รวม

จํานวน ?~ กิจกรรม/โครงการ

-13มิติ
มิ ติที& c การเสริ มสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ& น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

6.? มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามทีคZ ณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกําหนด

c.(.( มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน
ให้
ผูก้ าํ กับดูแล
?.มาตรการตรวจสอบภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน
c.(.[ มีการติ ดตามประเมิ นระบบควบคุมภายใน โดย
ดําเนิ นการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริ หารความ
เสี&ยง และรายงานผลการการติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผกู้ าํ กับดูแล
?.มาตรการแต่งตังI คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและ
คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ปี
2561

ปี <=><

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

หมา
ยเหตุ

6.< การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีสว่ นร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางทีสZ ามารถ
ดําเนินการได้

c.[.( ส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริ หารงานบุคคลเกี&ยวกับการบรรจุ แต่งตัง\ โอน ย้าย
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
4.2.2 ส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริ หารงานประมาณ การรับ-จ่ายเงิ น การหาประโยชน์ จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ
?.มาตรการติดตังI ป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างของ อบต.
ณ สถานทีกZ ่อสร้างเพือZ ให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการตรวจสอบ
4.2.Y ส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การจัดหาพัสดุ
?.มาตรการแต่งตังI ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็ นกรรมการในการจัดซือI
จัดจ้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี
2561

ปี <=><

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563

งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-14มิติ

ภารกิจตามมิติ
6.h การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถินZ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
c.Y.( ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพสมาชิ กสภาองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิ หน้ าที&ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายระเบียบที&กาํ หนดไว้
h.มาตรการจัดห้องทํางานและห้องประชุมสภาสําหรับสมาชิกสภา
อบต.วังนํIาเขียว
c.Y.[ ส่งเสริ มให้สมาชิ กสภา อบต. มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริ หารตามกระบวนการ และวิ ธีการที&
กฎหมาย ระเบียบที&กาํ หนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด

หมา
ยเหตุ

?.มาตรการแต่งตังI คณะกรรมการแปรญัตติรา่ งข้อบัญญัตขิ องสภา
อบต.วังนํIาเขียว

-

-

-

-

-15มิติ

ภารกิจตามมิติ
6.6 เสริมพลังการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพือZ ต่อต้านการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
c.c.( ส่งเสริ มให้มีการดําเนิ นการเฝ้ าระวังการทุจริ ต
c.c.[ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื&อต่อต้านการทุจริ ต
?.โครงการเผยแพร่ความรูท้ างกฎหมาย
<.มาตรการจัดทําแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริต

ปี
2561

ปี <=><

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

ปี
2563

-

ปี
2564

-

หมา
ยเหตุ

h.มาตรการติดตามและประเมินผลตามแผนป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
รวม

จํานวน  กิจกรรม/โครงการ

-๑๖รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๘ มิตทิ 8ี ๑/๑.๑/๑.๑.๑
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ มาตรการประชุมติดตามงานของหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
เพื8อ จัด ระบบติด ตามงานขององค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลวัง นํI า เขีย ว เพื8อ นํ า มาพัฒ นาและเพิ8ม
17ประสิทธิภาพในการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง8 ขึนI ในการทํางาน อีกทังI ยังเป็ นมาตรการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้ าที8ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ปลูกจิตสํานึกของเจ้าหน้ าที8 โดยผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน
๓.๒ เพือ8 ให้หวั หน้าส่วนราชการได้มคี วามคิดเห็น ร่วมตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน
๓.๓ เพือ8 ให้รว่ มกันแก้ปัญหาและแนวทางในการดําเนินงาน
๓.๔ ปลูกสร้างจิตสํานึกในการรักองค์กรและประชาชนให้เกิดขึนI กับเจ้าหน้าทีข8 อง อบต.
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในปี งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
ทุกสํานัก/กอง ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
จัดทําบันทึกเชิญประชุมและรายงานการประชุมเพือ8 รับทราบการดําเนินงานในแต่ละเดือนของการ
ประชุมและติดตามผลการดําเนินงาน
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

-๑๗รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๙ มิตทิ 8ี ๑/๑.๑/๑.๑.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
เป็ นกิจกรรมหนึ8งในวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 กําหนดทิศทางการประพฤติ การปฏิบตั ติ นตามประมวลจริยธรรม
๓.๒ เพือ8 ปลุกจิตสํานึกการกระทําทีไ8 ม่ขดั กันแห่งผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียวมีประมวลจริยธรรมเป็ นเครือ8 งยึดเหนี8ยวการ
ปฏิบตั ติ น และได้รบั การปลุกจิตสํานึกในการปฏิบตั ติ นทีไ8 ม่เป็ นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ แต่งตังI คณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข8 ององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข8 ององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖.๓ ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมฯ เสนอผูบ้ ริหารเห็นชอบ ลงนาม
๖.๔ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีอ8 งค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖.๕ สําเนาแจ้งทุกส่วนราชการ ยึดถือปฏิบตั ิ
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข8 ององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว

-๑๘รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๑๐ มิตทิ 8ี ๑/๑.๑/๑.๑.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของผูบ้ ริหารท้องถิน8
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
เป็ นกิจกรรมหนึ8งในวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๓.วัตถุประสงค์
3.1 เพือ8 กําหนดทิศทางการประพฤติ การปฏิบตั ติ นตามประมวลจริยธรรม
i.j เพือ8 ปลุกจิตสํานึกการกระทําทีไ8 ม่ขดั กันแห่งผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ผูบ้ ริหารท้องถิน8 มีประมวลจริยธรรมเป็ นเครือ8 งยึดเหนี8ยวการปฏิบตั ติ น และได้รบั การปลุก
จิตสํานึกในการปฏิบตั ติ นทีไ8 ม่เป็ นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ แต่งตังI คณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมผูบ้ ริหารท้องถิน8
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมผูบ้ ริหารท้องถิน8
๖.๓ ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมฯ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
เห็นชอบ ลงนาม
๖.๔ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมผูบ้ ริหารท้องถิน8
๖.๕ สําเนาแจ้งฝ่ ายบริหารทุกท่าน ยึดถือปฏิบตั ิ
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของผูบ้ ริหารท้องถิน8

-๑๙-21รายละเอียดโครงการ/กิ
จกรรม/มาตรการ
0ลําดับที8 ๑๑ มิตทิ 8ี ๑/๑.๑/๑.๑.๒
๑.ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา อบต.ตําบลวังนํIาเขียว
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
เป็ นกิจกรรมหนึ8งในวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๓.วัตถุประสงค์
3.1 เพือ8 กําหนดทิศทางการประพฤติ การปฏิบตั ติ นตามประมวลจริยธรรม
i.j เพือ8 ปลุกจิตสํานึกการกระทําทีไ8 ม่ขดั กันแห่งผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียวมีประมวลจริยธรรมเป็ นเครือ8 งยึดเหนี8ยวการ
ปฏิบตั ติ น และได้รบั การปลุกจิตสํานึกในการปฏิบตั ติ นทีไ8 ม่เป็ นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ แต่งตังI คณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIา
เขียว
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIา
เขียว
๖.๓ ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมฯ เสนอประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIา
เขียวเห็นชอบ ลงนาม
๖.๔ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖.๕ สําเนาแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียวทุกท่าน ยึดถือปฏิบตั ิ
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของผูบ้ ริหารท้องถิน8

-๒๐รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๑๒ มิตทิ 8ี ๑/๑.๒/๑.๒.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกีย8 วกับภาษีทอ้ งถิน8
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
กองคลัง มีหน้าทีเ8 กีย8 วกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ8นื ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล รวมถึงการสืบเสาะหาแหล่งทีม8 าของรายได้เพื8อให้องค์การบริหารส่วนตําบลฯ มีรายได้
พอเพียงกับการดําเนินการในด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการด้านต่างๆ จึงจําเป็ นทีจ8 ะต้องมีความ
พร้อมในการดําเนินการเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดแก่ประชาชนให้
ตระหนักถึงหน้าทีท8 ต8ี อ้ งเสียภาษี และการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิน8 ดังนันI เพือ8 ให้ประชาชนในท้องถิน8
ได้ทราบถึงวิธกี ารและขันI ตอนชําระภาษีแต่ละประเภท กับได้ตระหนักถึงหน้าทีท8 ต8ี อ้ งเสียภาษีและการได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิน8 ตลอดจนเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชาชนอย่างเป็ นรูปธรรมและ
สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐบาล กองคลังจึงได้จดั ทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกีย8 วกับภาษีทอ้ งถิน8
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงภาษีทอ้ งถิน8 คืออะไร
๓.๒ เพือ8 ให้สามารถดําเนินการเร่งรัด และจัดเก็บรายได้ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
๓.๓ เพือ8 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่ประชาชนผูม้ หี น้าทีเ8 สีย
ภาษี
๓.๔ เพือ8 ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงหน้าทีใ8 นการชําระภาษีและการมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ท้องถิน8
๓.๕ เพือ8 เป็ นการอํานวยความสะดวก และสร้างให้ประชาชนผูม้ หี น้าทีเ8 สียภาษีได้ทราบขันI ตอนการ
ชําระภาษีทกุ ประเภท
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ์เกีย8 วกับภาษีทอ้ งถิน8
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกีย8 วกับภาษีทอ้ งถิน8 และขันI ตอนการชําระภาษีประเภทต่างๆ
๖.๒ ออกรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีทอ้ งถิน8
๖.๓ ประชุมวางแผนการดําเนินการ และกําหนดรูปแบบแผ่นพับเพือ8 ประชาสัมพันธ์ภาษีทอ้ งถิน8
๖.๔ ดําเนินการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีทอ้ งถิน8 ให้แก่ประชาชน
๖.๕ แจกจ่ายให้ประชาชนผูม้ หี น้าทีเ8 สียภาษี
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ –

๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจผูร้ บั บริการ

-๒๑รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๑๓ มิตทิ 8ี ๒/๒.๑/๑
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ ผูบ้ ริหารประกาศนโยบายเกีย8 วกับความโปร่งใส/ตรวจสอบได้
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
รัฐ บาลได้มีแ นวนโยบายพัฒ นาระบบบริห ารราชการแผ่ น ดิน ให้เ ป็ นไปด้ว ยความโปร่ ง ใส มี
ประสิทธิภาพ เป็ นธรรม สามารถตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑. เพือ8 ปลุกจิตสํานึกและสร้างค่านิยมแก่บุคลากรในองค์กร
๓.๒ เพือ8 ให้บุคลากรภายนอกองค์กรเกิดการยอมรับและและเชือ8 มันในการปฏิ
8
บตั งิ าน
๓.๓ เพือ8 พัฒนาและสนับสนุนในการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
สามารถตรวจสอบการปฏิบตั งิ านในองค์กรได้อย่างโปร่งใส
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว ทุกสํานัก/กอง
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ เชิญชวนทุกสํานัก/กอง เข้าร่วมโครงการ
๖.๒ กําหนดให้ทกุ สํานัก/กอง จัดทําประกาศ/คําสัง/ระเบี
8
ยบเป็ นแนวทางการปฏิบตั งิ าน
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
บุคลากรในองค์กร และบุคคลภายนอกองค์กร เกิดความเชือ8 มันต่
8 อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส

-๒๒รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๑๔ มิตทิ 8ี ๒/๒.๒/๒.๒.๑
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ ให้มคี ณะกรรมการพิจารณาการเลือ8 นขันI เงินเดือนของพนักงานส่วน
ตําบล
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
การพิจารณาเลือ8 นขันI เงินเดือน เพือ8 ให้การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เป็ นไปอย่างเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพโปร่งใสเป็ นธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการและหลักการบริหารบ้านเมืองทีด8 ี
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ความบริสทุ ธิ r ยุตธิ รรมในการพิจารณาความดีความชอบ
๓.๒ เพือ8 เป็ นขวัญและกําลังใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ แต่งตังI คณะกรรมการพิจารณาเลือ8 นขันI เงินเดือน เพือ8 หน้าทีพ8 จิ ารณาตามหลักเกณฑ์การเลือ8 นขันI
เงินเดือน
๖.๒ รวบรวมผลการพิจารณาจากผูบ้ งั คับบัญชาทุกสํานัก/กอง เพื8อเข้าทีป8 ระชุมให้คณะกรรมการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ โดยกําหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื8อนขันI เงินเดือน ก่อนวันที8
เลือ8 นขันI เงินเดือนตามวงรอบการเลือ8 นขันI (เมษายน และ ตุลาคม) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความ
ประพฤติ การรัก ษาวินัย คุ ณ ธรรม จริย ธรรม การมาปฏิบ ัติง าน การให้ค วามร่ ว มมือ ในกิจ กรรมของ
หน่วยงาน
๖.๓ จัดทํารายงานการประชุมการพิจารณาการเลือ8 นขันI เงินเดือน เพือ8 เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบ
๖.๔ จัดทําคําสังเลื
8 อ8 นขันI เงินเดือน โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผูม้ อี าํ นาจสังเลื
8 อ8 นขันI
เงินเดือนตามความเห็นของคณะกรรมการ
๖.๕ รายงานจังหวัดทราบ เพือ8 ตรวจสอบ และแจ้งเวียนคําสังให้
8 แต่ละสํานัก/กองทราบ
๖.๖ บันทึกข้อมูลการเลือ8 นขันI เงินเดือนในทะเบียนประวัตพิ นักงานส่วนตําบล
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ครังI ที8 ๑ ครึง8 ปี แรก เลือ8 นวันที8 ๑ เมษายน ของปี ทไ8ี ด้เลือ8 น
ครังI ที8 ๒ ครึง8 ปี หลัง เลือ8 นวันที8 ๑ ตุลาคม ของปี ถดั ไป
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว

๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ได้รบั การเลือ8 นขันI เงินเดือน ตามความสามารถ ทักษะ และผล
การปฏิบตั งิ านทีม8 ปี ระสิทธิภาพมีสมรรถนะในการทํางานและคุณลักษณะอืน8 ทีโ8 ดดเด่น

-๒๓รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๑๕ มิตทิ 8ี ๒/๒.๒/๒.๒.๑
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ ใช้แบบประเมินสมรรถนะและการจัดทําคํารับรองปฏิบตั ริ าชการเป็ น
เกณฑ์การพิจารณาเลือ8 นขันI เงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
เพื8อ สร้ า งระบบการประเมิน ผลการปฏิ บ ัติ ร าชการที8มีค วามโปร่ ง ใสและเป็ นธรรม โดยให้
ผูบ้ งั คับบัญชาซึ8งเป็ นผูป้ ระเมินและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาซึ8งเป็ นผูถ้ ูกประเมิน ร่วมกันวางแผนการปฏิบตั งิ าน
เพื8อให้บรรลุเป้ าหมายและ/หรือความสําเร็จของงาน ซึง8 ผูถ้ ูกประเมินต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนันI
โดยกําหนดดัชนีวดั หรือหลักฐานบ่งชีIความสําเร็จของงานอย่างเป็ นรูปธรรม รวมทังI ระบุพฤติกรรมการ
ทํางานทีค8 าดหวัง
๓. วัตถุประสงค์
เพือ8 ให้การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว เป็ นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ ประกาศวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ ให้บุคลากรทุกคนทราบ
๖.๒ ให้บุคลากรทุกคนสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว จัดทําคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ
๖.๓ ดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามประกาศ ข้อ ๑
๖.๔ นําผลการประเมินการปฏิบตั ริ าชการมาเป็ นเครือ8 งมือในการพิจารณาเลือ8 นขันI เงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้าง
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ครังI ที8 ๑ ครึง8 ปี แรก เริม8 ทําตุลาคม
ครังI ที8 ๒ ครึง8 ปี หลัง เริม8 ทําเมษายน
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว

๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
เป็ นไปด้วยความโปร่งใส และเป็ นธรรม

-๒๔รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๑๖ มิตทิ 8ี ๒/๒.๒/๒.๒.๑
๑. ชื&อกิ จกรรม มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในทุกส่วนราชการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ในการปฏิบตั ริ าชการ
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
เพือ8 เป็ นการเสริมสร้างความรู้ ให้กบั บุคลากรทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มี
ความรูค้ วามสามารถในหน้าทีข8 องตนเอง จึงได้สง่ บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามทีห8 น่วยงานต่างๆ จัดขึนI
เพือ8 ให้งาน ทีป8 ฏิบตั มิ ปี ระสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที8
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ศักยภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง
๓.๒ เพือ8 ส่งเสริมและเสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ตระหนักถึงบทบาท
หน้าทีข8 องตนเองและมีทศั นคติทด8ี ตี ่อหน้าทีค8 วามรับผิดชอบ การให้บริการประชาชน เพือ8 ประโยชน์ในการ
ทํางานทีม8 ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
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๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
หน่วยงานต่างๆ ทีจ8 ดั อบรม
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ จัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที8 พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป
8 เข้ารับการอบรมตามที8
หน่วยงานต่างๆ จัดขึนI
๖.๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที8 พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป
8 จัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการ ประจําปี (KPI)
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ ตุลาคม ๒๕๖๐ -กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนิ นการ
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายทีเ8 กีย8 วเนื8องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ8 ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน8 ๆ จํานวน ๑๙๒,๐๐๐ บาท (หนึ8งแสนเก้าหมืน8 สองพันบาทถ้วน)

๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว ได้รบั การพัฒนาความรู้
ศักยภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน

-๒๕รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๑๗ มิตทิ 8ี ๒/๒.๒/๒.๒.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ นําระบบ E-LASS มาใช้ในกระบวนการจัดซือI -จัดจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI าเขียว มีนโยบายจะพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารการคลังเพื8อ
รองรับ (E-GOVERMEN) ของภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีเพื8อให้เกิดประสิทธิภาพติดตามผลการดําเนินงาน
ระบบงบประมาณ ระบบการจัดเก็บรายได้ ระบบการจัดซืIอจัดจ้าง ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบการบันทึก
บัญชี การจัดทํารายงานการเงิน การเบิกจ่ายรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี พร้อมการจัดทําฎีกา
และการออกเช็คพร้อมงบประกอบการแสดงฐานทางการเงินครบถ้วนตามทีร8 ะเบียบกําหนด เนื8องจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน8 มีแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 ทัวประเทศใช้
8
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
(E-LASS)จะช่วยให้ผปู้ ฏิบตั ทิ ํางานได้สะดวกรวดเร็วสามารถตรวจสอบได้ง่ายและลดขันI ตอนการทํางานที8
ซํIาซ้อนสามารถให้ข้อมูลผู้บริหารได้รวดเร็วเป็ นปั จจุบนั ก่อให้เกิดการควบคุมในที8ดี ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน8
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว ได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื8องดังกล่าว ในการดําเนินการ
เกี8ยวกับการเชื8อมโยงข้อมูลในระบบการเบิกจ่ายในระบบ (E-LASS) เพื8อให้สามารถติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถเป็ นเครือ8 งมือในการบริหาร
ราชการแผ่น ดิน อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ จึง ได้จ ดั ส่ง บุ ค ลากรเข้า รับ การอบรมการบัน ทึก บัญ ชีด้ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ (E-LASS)
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื8อให้สามารถนํ าข้อมูลเกี8ยวกับงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ การเบิกจ่ายเงินรวมไปถึง
ระบบบัญชีเข้าสูร่ ะบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน
๓.๒ เพือ8 ให้เกิดความเข้าใจ การจัดซือI จัดจ้าง เป็ นไปตามแผนพัฒนาตําบล
๓.๓ เพือ8 ให้การปฏิบตั งิ านด้านการจัดซือI -จัดจ้าง เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่ากับประโยชน์และเกิดความน่าเชือ8 ถือของรายงานทางการเงินเป็ นปั จจุบนั
๓.๔ เพือ8 ให้ผบู้ ริหารสามารถติดตามด้านรายรับ-รายจ่าย ระบบการเงินการคลังให้เป็ นปั จจุบนั
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต

บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบล ที8รบั ผิดชอบปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฎีกา จัดทําโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
หน่วยงานต่างๆ ทีจ8 ดั อบรม
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ จัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที8 ทีร8 บั ผิดชอบ เข้ารับการอบรมตามทีห8 น่ วยงานต่างๆ จัดขึนI เพื8อให้
เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิง านด้านการบันทึกข้อมูล (E-LASS) ในกระบวนการจัดซืIอ-จัดจ้าง
๖.๒ ตรวจสอบงบประมาณและกระบวนการจัดซือI -จัดจ้าง
๖.๓ ดําเนินการตามกระบวนการจัดซือI -จัดจ้าง ในระบบบันทึกข้อมูล (E-LASS)
๖.๔ ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ

-๒๖๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ
๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
การดําเนินการจัดซือI -จัดจ้าง เป็ นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสังการ
8 ร้อยละ ๑๐๐

-๒๗รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๑๘ มิตทิ 8ี ๒/๒.๒/๒.๒.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ บันทึกข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 (INFO) ด้าน
รายรับ-รายจ่าย ตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI าเขียว มีนโยบายจะพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารการคลังเพื8อ
รองรับ (E-GOVERMEN ) ของภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีเพือ8 ให้เกิดประสิทธิภาพติดตามผลการดําเนินงาน
ระบบงบประมาณ ระบบการจัดเก็บรายได้ ระบบการจัดซืIอจัดจ้าง ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบการบันทึก
บัญชี การจัดทํารายงานการเงิน การเบิกจ่ายรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี พร้อมการจัดทําฎีกา
และการออกเช็คพร้อมงบประกอบการแสดงฐานทางการเงินครบถ้วนตามทีร8 ะเบียบกําหนด เนื8องจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน8 มีแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 ทัวประเทศต้
8
องดําเนินการรายงานผล
การดําเนินงานในระบบสารสนเทศเพือ8 การวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 (e-plan)ซึง8
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 เป็ นระบบฐานข้อมูลทีจ8 ดั ทําขึนI เพือ8 สํารวจ ข้อมูลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ8นทัวประเทศ
8
ซึ8งข้อมูลที8แสดงในระบบเป็ นข้อมูลที8นําเข้า โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน8 เพื8อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลให้หน่ วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน8 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน8 และหน่วยงานทีเ8 กีย8 วข้องนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว ได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื8องดังกล่าว ในการดําเนินการ
เกี8ยวกับการเชื8อมโยงข้อมูลในระบบการบันทึกข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 (INFO) ด้าน
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณ เพื8อให้สามารถติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถเป็ นเครือ8 งมือในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื8อ ให้ ส ามารถนํ า ข้อ มู ล เกี8ย วกับ งบประมาณ รายรับ -รายจ่ า ย ฯลฯ ไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดประโยชน์สงู สุด

ตําบล

๓.๒ เพือ8 ให้งา่ ยต่อการตรวจสอบข้อมูลและสามารถดําเนินการจัดซือI -จัดจ้าง เป็ นไปตามแผนพัฒนา

๓.๓ เพื8อให้การดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศ เพื8อการวางแผนและ
ประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 (e-plan) เป็ นไปอย่างมีขนั I ตอน ถูกต้อง ครบถ้วน
๓.๔ เพือ8 ให้ผบู้ ริหารสามารถติดตามด้านรายรับ-รายจ่าย ระบบการเงินการคลังและงบประมาณ
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบล ที8รบั ผิดชอบปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฎีกา จัดทําโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว

-๒๘๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ การวางแผนตามขันI ตอนและวิธกี ารบันทึกข้อมูลด้านรายรับ-รายจ่าย งบประมาณด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-plan) และมอบหมายเจ้าหน้าทีผ8 รู้ บั ผิดชอบ
๖.๒ ดําเนิ นการบันทึกข้อมูลรายงานผลการดําเนิ นการขององค์การบริหารส่วนตําบลในระบบ
สารสนเทศเพือ8 การวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 (e-plan)
๖.๓ ตรวจสอบ ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
บันทึกข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 (INFO) ด้านรายรับ-รายจ่าย งบประมาณได้
ครบถ้วน
ถูกต้อง ๑๐๐

-๒๙รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๑๙ มิตทิ 8ี ๒/๒.๒/๒.๒.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การเข้าร่วมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8
(LPA)
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
กองคลังได้ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8
(LPA)คือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน8 (แผนพัฒนาท้องถิน8 สีป8 ี , แผนพัฒนาประจําปี ) การจัดทําแผนการ
บริหารงานบุคคล(แผนอัตรากําลัง ให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าทีภ8 ารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 ) การ
บริหารจัดการ การบริหารราชการโดยมีแบบแผน (มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ผลการดําเนินงาน เพื8อให้
เกิดประโยชนสูงสุดแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่r อภารกิจ ให้คุม้ ค่าในด้านความซื8อสัตย์ โปร่งใส มีการ
ควบคุมภายใน มีการตรวจสอบ/ส่งเสริมสนับสนุ นการดําเนินการและแก้ไขปั ญหามีการพัฒนาจิตสํานึกและ
จรรยาบรรณ) โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลาและเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารภายในกรอบของกฎหมาย
มีความเสมอภาค ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบตั แิ ละมุ่งผลสัมฤทธิของงานทํ
างานให้เสร็จตามกําหนดเวลาและให้เกิดผลดีต่อองค์กร ส่วนรวม
r
ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุม้ ค่า ซึง8 เป็ นการทํางานโดยยึดหลักการวัดผลลัพธ์และลดค่าใช้จ่าย
อย่างเป็ นรูปธรรม
๔. วัตถุประสงค์
เพือ8 การปฏิบตั งิ านมีระเบียบวิธที ถ8ี กู ต้อง โปร่งใส เป็ นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารตรงไปตรงมา ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบได้
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๓๙
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว

๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารจัดซือI จัดจ้างของปี งบประมาณ jäãå
๖.๒ มีการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงบประมาณหรือโครงการ
๖.๓ มีการประกาศแผนปฏิบตั กิ ารให้ประชาคมทราบ
๖.๔ ระดับความสําเร็จของอัตราการจัดเก็บรายได้
๖.๕ ระดับความสําเร็จของอัตราการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย
๖.๖ ความประหยัดและความคุม้ ค่าในการบริหารจัดการโครงการหรืองานประจํา
๖.๗ มีการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านโดยสํานักงานท้องถิน8 จังหวัด
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ผลคะแนนทีไ8 ด้รบั การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 (LPA) ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ ๖๐

-๓๐รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๒๐ มิตทิ 8ี ๒/๒.๒/๒.๒.๒
๑. ชื&อโครงการ โครงการติดตังI กล้องวงจรปิ ดภายในตําบล
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
เนื8องด้วยปั ญหาอาชญากรรมได้แก่การโจรกรรมทรัพย์สนิ ตลอดจนปั ญหายาเสพติดได้สร้างความ
เดือนร้อนให้กบั ประชาชนในพืนI ทีต8 ่างๆ มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวติ ของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังนํIาเขียว จึงได้จดั ทําโครงการติดตังI กล้องวงจรปิ ดภายในตําบลขึนI เพือ8 ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเป็ นตัว
ช่วยเฝ้ าระวังหรือสอดส่องดูแล จัดเก็บข้อมูล เพือ8 ให้มกี ารสืบค้นข้อมูลในกรณีการเกิดอุบตั เิ หตุ การ
โจรกรรม การก่ออาชญากรรม การทะเลาะวิวาท รวมถึงการปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าทีใ8 นสถานทีท8 ม8ี ี
กล้องวงจรปิ ดติดตังI อยู่
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 เฝ้ าระวังและจัดเก็บข้อมูลช่วยในการสืบค้นหลักฐานในทางคดีความหรือการสืบค้น
หลักฐานต่างๆ
๓.๒ เพือ8 เฝ้ าระวังและตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที8
๓.๓ เพือ8 ลดปั ญหาการกระทําผิดกฎหมายต่างๆ ในชุมชน
๓.๔ เพือ8 เพิม8 ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที8 และลดปั ญหาการปฏิบตั งิ านทีไ8 ม่ถกู ต้อง
ป้ องกันการกระทําผิดการฉ้อราชบังหลวง

๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ชุมชน และพืนI ทีส8 มุ่ เสีย8 งต่างๆ อาคารสถานทีข8 ององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว ได้รบั
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ มากขึนI การปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าทีเ8 ป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อย
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
ชุมชน พืนI ทีส8 มุ่ เสีย8 ง อาคารสถานทีภ8 ายนอกขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ ขันI เตรียมงานสํารวจพืนI ที8 กําหนดจุดติดตังI
๖.๒ เสนอโครงการเพือ8 ขออนุมตั ิ
๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด(TOR)และดําเนินการในส่วนทีเ8 กีย8 วข้องกับระเบียบ
พัสดุฯ
๖.๔ ดําเนินการตามโครงการ
๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ
๖.๖ นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ
จํานวนเงิน ๒๒๖,๐๐๐ บาท (-สองแสนสองหมืน8 หกพันบาทถ้วน-)
๙. ผูร้ บั ผิดชอบ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ทําให้พนIื ทีใ8 นตําบลมีการติดตังI กล้องวงจรปิ ด และสถานทีป8 ฏิบตั งิ านภายนอกขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้เพิม8 มาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวังในด้านปั ญหาอุบตั ภิ ยั ปั ญหาจราจร ปั ญหาอาชญากรรม
รวมถึงในอาคารสถานทีข8 ององค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นการเพิม8 มาตรการป้ องกันให้พนักงานเจ้าหน้าที8
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง8 ขึนI

-๓๑รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๒๑ มิตทิ 8ี ๒/๒.๒/๒.๒.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ นําโครงการทีบ8 รรจุในแผนพัฒนาท้องถิน8 สีป8 ี บนั ทึกข้อมูลลงในระบบ
สารสนเทศเพือ8 การวางแผนและประเมินผลของ อปท. (E-plan)
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
ตามทีก8 รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน8 ได้สงการให้
ั8
ดาํ เนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ
(E-plan) เพือ8 ให้หน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน8 ผูบ้ ริหาร สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ให้โครงการมาตรการ/กิจกรรม ถูกนํามาปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม
๓.๒ เพือ8 ให้องค์กรภายนอกได้มโี อกาสเข้าตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตําบล
๓.๓ เพือ8 ให้เป็ นไปตามข้อสังการของกรมส่
8
งเสริมการปกครองท้องถิน8

๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
โครงการทีไ8 ด้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน8 สีป8 ี ได้ถกู บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ (Eplan)
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
หลังจากประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน8 สีป8 ี นําโครงการทังI หมดทีบ8 รรจุไว้ในแผนฯ บันทึกข้อมูลลงใน
ระบบสารสนเทศ (E-plan)
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๑. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
โครงการทีใ8 ช้งบประมาณ ในแผนป้ องกันและปราบปราบการทุจริต ได้รบั การบรรจุลงในแผนพัฒนา
ท้องถิน8 สีป8 ี ๑๐๐ %

-๓๒รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๒๒ มิตทิ 8ี ๒/๒.๒/๒.๒.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ รายงานผลการสอบทานด้านการเงินบัญชีและพัสดุทกุ ไตรมาส
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
กองคลังมีบทบาทและมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง8 เปรียบเสมือนเป็ นหัวใจของหน่ วยงานเพราะมี
หน้าทีเ8 กี8ยวกับการควบคุม ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของการเงินองค์การบริหารส่วนตําบล โดยต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย การรับเงิน การจัดทําบัญชีต่างๆ พร้อมทังI ให้ขอ้ เสนอแนะให้คํา
ชีแI จงเกีย8 วกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลพร้อมทังI ต้องจัดทําข้อมูลทางการเงิน วิเคราะห์
งบการเงินตามงบประมาณประจําปี จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
รายงานเงินสะสม งบกระแสเงินสด จัดทํากระดาษทําการต่างๆ
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื8อให้ทราบว่าการบริหารงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บังเกิดประสิทธิผลสูงสุด

๓.๒ เพือ8 ให้ทราบข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชือ8 ถือได้
๓.๓ เพื8อให้หวั หน้าส่วนราชการและผูบ้ งั คับบัญชาสามารถตัดสินใจ/สังการแก้
8
ไขปั ญหาต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
๔.๑ ผูบ้ ริหารฝ่ ายการเมือง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
๔.๒ ข้าราชการฝ่ ายประจําประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล หัวหน้าสํานัก/ผูอ้ าํ นวยการกอง ทุกสํานัก/กอง
๔.๓ บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีร8 บั ผิดชอบปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฎีกา จัดทําโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล
๔.๔ ผูม้ สี ว่ นได้เสียด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ การจัดทําแผนการสอบทานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
๖.๒ ตรวจทานความถูกต้องและความน่าเชือ8 ถือได้ของข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
๖.๓ ดําเนินการรายงานผลการสอบทานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุทุกไตรมาสเสนอผูบ้ งั คับบัญชา/
ผูบ้ ริหาร
๖.๔ สําเนารายงานผลการสอบทานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุทุกไตรมาสให้ผูว้ ่าราชการจังหวัด
ทราบ ๖.๕ วิเคราะห์และประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากร
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJ วดั /ผลลัพธ์ รายงานผลการสอบทานด้า นการเงิน บัญชี และพัสดุ ทุกไตรมาสได้ครบถ้ว น
ถูกต้อง

-33รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๒๓ มิตทิ 8ี ๒/๒.๒/๒.๒.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตรวจสอบพัสดุประจําปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 พ.ศ.jäiä และทีแ8 ก้ไขเพิม8 เติม
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยบริหารราชการส่วนท้องถิน8 พ.ศ.๒๕๓๕
และทีแ8 ก้ไขเพิม8 เติมถึงฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๔๘ ก่อนสินI เดือนกันยายนทุกปี ให้หวั หน้าฝ่ ายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 แต่งตังI เจ้าหน้าทีข8 องหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 ซึง8 มิใช่
เจ้าหน้ าที8พสั ดุคนหนึ8 งหรือหลายคนตามความจําเป็ น เพื8อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตังI แต่วนั ที8 ๑
ตุลาคมปี ก่อน จนถึงวันที8 ๓๐ กันยายนปี ปัจจุบนั และตรวจนับพัสดุประเภททีค8 งเหลืออยูเ่ พียงวันสินI งวดนันI
ในการตรวจสอบให้เริม8 ดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิ ดทําการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็ นต้นไป ว่าการ
รับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตวั อยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพสั ดุชํารุด เสื8อมคุณภาพ
หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุไม่จําเป็ นต้องใช้ในราชการต่อไปแล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ

ดังกล่าวต่อผู้แต่งตังI ภายใน ๓๐ วันทําการ นับแต่เริม8 ดําเนินการตรวจสอบพัสดุนันI เมื8อผู้แต่งตังI ได้รบั
รายงานจากเจ้าหน้ าที8ผูต้ รวจสอบแล้ว ให้สําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค แล้วแต่กรณี ๑ ชุด
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื8อให้ทราบว่าการบริหารงานด้านพัสดุเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล
สูงสุด
๓.๒ เพือ8 ให้ทราบข้อมูลทางพัสดุ และรายงานการตรวจสอบพัสดุมคี วามถูกต้อง เชือ8 ถือได้
๓.๓ เพื8อให้หวั หน้าส่วนราชการและผูบ้ งั คับบัญชาสามารถตัดสินใจ/สังการแก้
8
ไขปั ญหาต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
๔.๑ ผูบ้ ริหารฝ่ ายการเมือง ประกอบด้วย นายก อบต. รองนายก อบต.
๔.๒ ข้าราชการฝ่ ายประจําประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล หัวหน้าสํานัก/ผูอ้ าํ นวยการกอง ทุกสํานัก/กอง
๔.๓ บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีร8 บั ผิดชอบปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฎีกา จัดทําโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล
๔.๔ ผูม้ สี ว่ นได้เสียด้านพัสดุ
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ การจัดทําแผนการสอบทานพัสดุ
๖.๒ แต่งตังI เจ้าหน้าทีผ8 รู้ บั ผิดชอบ
๖.๓ ตรวจทานความถูกต้องและความน่าเชือ8 ถือได้ของข้อมูลด้านพัสดุ
๖.๔ ดําเนินการตรวจสอบรายการทีเ8 บิกจ่ายและรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ รายไตรมาส เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา/ผูบ้ ริหาร
๖.๕ วิเคราะห์และประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากร
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี ได้ครบถ้วน

-๓ê-

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๒๔ มิตทิ 8ี ๒/๒.๒/๒.๒.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จัดทําแผนการจัดซือI จัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เรือ8 งการจัดทําแผน จัดซือI จัดจ้าง และมีการรายงานผลการปฏิบตั ติ ามแผนการจัดซือI จัดจ้างเป็ น
ประจําทุกไตรมาส
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยบริหารราชการส่วนท้องถิน8 พ.ศ.๒๕๓๕
และทีแ8 ก้ไขเพิม8 เติมถึงฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๔๘ ก่อนสินI เดือนกันยายนทุกปี ให้หวั หน้าฝ่ ายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 แต่งตังI เจ้าหน้าทีข8 องหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 ซึง8 มิใช่
เจ้าหน้ าที8พสั ดุคนหนึ8 งหรือหลายคนตามความจําเป็ น เพื8อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตังI แต่วนั ที8 ๑

ตุลาคมปี ก่อน จนถึงวันที8 ๓๐ กันยายน ปี ปัจจุบนั และตรวจนับพัสดุประเภททีค8 งเหลืออยู่เพียงวันสินI งวด
นันI ในการตรวจสอบให้เริม8 ดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิ ดทําการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็ นต้นไป ว่า
การรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตวั อยูต่ รงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพสั ดุชาํ รุด เสือ8 มคุณภาพ
หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุไม่จําเป็ นต้องใช้ในราชการต่อไปแล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อผู้แต่งตังI ภายใน ๓๐ วันทําการ นับแต่เริม8 ดําเนินการตรวจสอบพัสดุนันI เมื8อผู้แต่งตังI ได้รบั
รายงานจากเจ้าหน้ าที8ผูต้ รวจสอบแล้ว ให้สําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค แล้วแต่กรณี ๑ ชุด
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื8อให้ทราบว่าการบริหารงานด้านพัสดุเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล
สูงสุด
๓.๒ เพื8อให้การดําเนินการจัดซืIอ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นไปตามแผนการจัดซืIอ
จัดจ้าง ทีก8 าํ หนดไว้
๓.๓ เพื8อให้หวั หน้าส่วนราชการและผูบ้ งั คับบัญชาสามารถตัดสินใจ/สังการแก้
8
ไขปั ญหาต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
๔.๑ ผูบ้ ริหารฝ่ ายการเมือง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
๔.๒ ข้าราชการฝ่ ายประจําประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล หัวหน้าสํานัก/ผูอ้ าํ นวยการกอง ทุกสํานัก/กอง
๔.๓ บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีร8 บั ผิดชอบปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฎีกา จัดทําโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล
๔.๔ ผูม้ สี ว่ นได้เสียด้านพัสดุ
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ สํารวจความต้องการตามแผนพัฒนาตําบลประจําปี
๖.๒ แต่งตังI เจ้าหน้าทีผ8 รู้ บั ผิดชอบ
๖.๓ ดําเนินการจัดทําแผนการจัดซือI จัดจ้างประจําปี
๖.๔ ดําเนินการตรวจสอบรายการทีเ8 บิกจ่ายและรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ รายไตรมาส เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา/ผูบ้ ริหาร
๖.๕ วิเคราะห์และประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากร

-๓ä๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
จัดทําแผนการจัดซืIอ จัดจ้าง เป็ นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการ
8
ได้ครบถ้วนถูกต้อง
๑๐๐%

-๓ãรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๒๕ มิตทิ 8ี ๒/๒.๒/๒.๒.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รายงานสถิตกิ ารคลังภายใน ๙๐ วัน นับแต่สนIิ ปี งบประมาณและ
ประกาศให้
ประชาชนทราบ
๒. หลักการและเหตุผล / ทีม8 าของโครงการ
การปฏิบตั หิ น้าทีใ8 นด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 มีบทบาทและมีความสําคัญอย่างยิง8
ต่อการพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีความเข้มแข็งเพราะ

บทบาททีส8 าํ คัญ คือ การพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ นํ าความเห็นเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และดําเนินการ
ด้านงานบริหารงานคลัง โดยตรวจสอบจากงานต่างๆ ของแต่ละฝ่ าย แต่ละส่วน ตลอดจนการควบคุม
ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของการเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยต้องมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การเบิกจ่าย การรับเงิน การจัดทําบัญชีต่างๆ พร้อมทังI ให้ขอ้ เสนอแนะ ให้คาํ ชีแI จง เกีย8 วกับการเบิกจ่ายเงิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล พร้อมทังI ต้องจัดทําข้อมูลทางการเงิน วิเคราะห์งบการเงินตามงบประมาณ
ประจําปี จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและบัญชี งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานเงินสะสม งบกระแส
เงินสด จัดทํากระดาษทําการต่างๆ การเบิกจ่ายจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบการตรวจสอบและ
การควบคุมยอดงบประมาณรายจ่ายประจําปี จึงมีความละเอียดอ่อนและมีความสําคัญเป็ นอย่างมากเพื8อ
ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และการสอบรายงานการขออนุ มตั จิ ดั ซืIอ/จัดจ้าง ให้ถูกต้องนันI ต้อง
ดําเนินการตามระเบียบวิธงี บประมาณและตามรูปแบบระบบงบประมาณรายจ่าย
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ให้ทราบข้อมูลการบริหารงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุเป็ นไปอย่างถูกต้อง เชื8อถือได้ มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด
๓.๒ เพื8อให้หวั หน้าส่วนราชการและผูบ้ งั คับบัญชาสามารถตัดสินใจ/สังการแก้
8
ไขปั ญหาต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
๔.๑ ผูบ้ ริหารฝ่ ายการเมือง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
๔.๒ ข้าราชการฝ่ ายประจําประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล หัวหน้าสํานัก/ผูอ้ าํ นวยการกอง ทุกสํานัก/กอง
๔.๓ บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีร8 บั ผิดชอบปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฎีกา จัดทําโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล
๔.๔ ประชาชนโดยทัวไป
8
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ ตรวจสอบงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจําปี
๖.๒ มอบหมายเจ้าหน้าทีผ8 รู้ บั ผิดชอบ
๖.๓ ดําเนินการรายงานสถิตกิ ารคลัง เสนอผูบ้ งั คับบัญชา/ผูบ้ ริหาร
๖.๔ ประกาศให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ
๖.๕ ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ

๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

-๓ë-

๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
รายงานสถิตกิ ารคลัง ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในกําหนดเวลา

-๓íรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๒๖ มิตทิ 8ี ๒/๒.๒/๒.๒.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ จัดทําแผนการใช้จา่ ยเงินก่อนการเบิกจ่ายตามงบประมาณทุกไตรมาส
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
การปฏิบตั หิ น้าทีใ8 นด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 มีบทบาทและมีความสําคัญอย่างยิง8
ต่อการพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีความเข้มแข็งเพราะ
บทบาททีส8 าํ คัญ คือ การพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ นํ าความเห็นเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และดําเนินการ

ด้านงานบริหารงานคลัง โดยตรวจสอบจากงานต่างๆ ของแต่ละฝ่ าย แต่ละส่วน ตลอดจนการควบคุม
ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของการเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยต้องมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การเบิกจ่าย การรับเงิน การจัดทําบัญชีต่างๆ พร้อมทังI ให้ขอ้ เสนอแนะ ให้คาํ ชีแI จง เกีย8 วกับการเบิกจ่ายเงิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล พร้อมทังI ต้องจัดทําข้อมูลทางการเงิน วิเคราะห์งบการเงินตามงบประมาณ
ประจําปี จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและบัญชี งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานเงินสะสม งบกระแส
เงินสด จัดทํากระดาษทําการต่างๆ การเบิกจ่ายจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบการตรวจสอบและ
การควบคุมยอดงบประมาณรายจ่ายประจําปี จึงมีความละเอียดอ่อนและมีความสําคัญเป็ นอย่างมากเพื8อ
ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และการสอบรายงานการขออนุ มตั จิ ดั ซืIอ/จัดจ้าง ให้ถูกต้องนันI ต้อง
ดําเนินการตามระเบียบวิธงี บประมาณและตามรูปแบบระบบงบประมาณรายจ่าย
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ให้ทราบข้อมูลการบริหารงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุเป็ นไปอย่างถูกต้อง เชื8อถือได้ มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด
๓.๒ เพื8อให้หวั หน้าส่วนราชการและผูบ้ งั คับบัญชาสามารถตัดสินใจ/สังการแก้
8
ไขปั ญหาต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
๔.๑ ผูบ้ ริหารฝ่ ายการเมือง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
๔.๒ ข้าราชการฝ่ ายประจําประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล หัวหน้าสํานัก/ผูอ้ าํ นวยการกอง ทุกสํานัก/กอง
๔.๓ บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีร8 บั ผิดชอบปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฎีกา จัดทําโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล
๔.๔ ประชาชนโดยทัวไป
8
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ ตรวจสอบงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจําปี
๖.๒ ตรวจสอบการใช้แผนพัฒนาท้องถิน8 สีป8 ี เป็ นแนวทางในการจัดทําข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจําปี /เพิม8 เติมหรือไม่
๖.๓ มอบหมายเจ้าหน้าทีผ8 รู้ บั ผิดชอบ
๖.๔ ดําเนินการจัดทําแผนการใช้จา่ ยเงินตามงบประมาณทุกไตรมาส
๖.๕ วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากร

-๓ì๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
จัดทําแผนการใช้จา่ ยเงินก่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกไตรมาส ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ๑๐๐ %

-40รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๒๗ มิตทิ 8ี ๒/๒.๒/๒.๒.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ จัดทํารายงานสถานะเงินประจําวัน
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
การปฏิบตั หิ น้าทีใ8 นด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 มีบทบาทและมีความสําคัญอย่างยิง8
ต่อการพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีความเข้มแข็งเพราะ
บทบาททีส8 าํ คัญ คือ การพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ นํ าความเห็นเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และดําเนินการ

ด้านงานบริหารงานคลัง โดยตรวจสอบจากงานต่างๆ ของแต่ละฝ่ าย แต่ละส่วน ตลอดจนการควบคุม
ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของการเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยต้องมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การเบิกจ่าย การรับเงิน การจัดทําบัญชีต่างๆ พร้อมทังI ให้ขอ้ เสนอแนะ ให้คาํ ชีแI จง เกีย8 วกับการเบิกจ่ายเงิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังนันI จึงต้องมีการจัดทําทะเบียนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายให้ถูกต้องตาม
ระเบียบการตรวจสอบและการควบคุมยอดงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําวัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ให้ทราบข้อมูลการรับ-จ่ายประจําวัน มีความถูกต้อง เชือ8 ถือได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓.๒ เพือ8 พิสจู น์ยอดการบันทึกรายการครบถ้วนถูกต้องตามประเภทการรับ-จ่ายเงิน
๓.๓ เพื8อให้หวั หน้าส่วนราชการและผูบ้ งั คับบัญชาสามารถตัดสินใจ/สังการ
8
แก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
๔.๑ ผูบ้ ริหารฝ่ ายการเมือง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
๔.๒ ข้าราชการฝ่ ายประจําประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล หัวหน้าสํานัก/ผูอ้ าํ นวยการกอง ทุกสํานัก/กอง
๔.๓ บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีร8 บั ผิดชอบปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฎีกา จัดทําโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
๔.๔ ประชาชนโดยทัวไป
8
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ การจัดทําใบสําคัญรับเงิน ใบนําส่งเงินและสรุปใบนําส่งเงิน
๖.๒ ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเข้าใบสรุปใบนําส่งเงินและทะเบียนรายรับ
๖.๓ ดําเนินการรายงานสถานะทางการเงินประจําวัน
๖.๔ เสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชันI ตรวจสอบ
๖.๕ ประเมินและติดตามผลการดําเนินการรายงานสถานะทางการเงิน
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
รายงานสถานะการเงินประจําวัน ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในกําหนดเวลา

-41รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๒๘ มิตทิ 8ี ๒/๒.๒/๒.๒.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็ นรายเดือน
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
การปฏิบตั หิ น้าทีใ8 นด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 มีบทบาทและมีความสําคัญอย่างยิง8
ต่อการพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีความเข้มแข็งเพราะ
บทบาททีส8 าํ คัญ คือ การพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ นํ าความเห็นเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และดําเนินการ

ด้านงานบริหารงานคลัง โดยตรวจสอบจากงานต่างๆ ของแต่ละฝ่ าย แต่ละส่วน ตลอดจนการควบคุม
ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของการเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยต้องมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การเบิกจ่าย การรับเงิน การจัดทําบัญชีต่างๆ พร้อมทังI ให้ขอ้ เสนอแนะ ให้คาํ ชีแI จง เกีย8 วกับการเบิกจ่ายเงิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล พร้อมทังI ต้องจัดทําข้อมูลทางการเงิน วิเคราะห์งบการเงินตามงบประมาณ
ประจําเดือน จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและบัญชี งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานเงินสะสม งบ
กระแสเงินสด จัดทํากระดาษทําการต่างๆ ในแต่ละเดือน ดังนันI จึงต้องมีการจัดทําทะเบียนงบประมาณ
รายจ่ายของแต่ละสํานัก/กอง โดยในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินในฎีกานันI มีขอ้ กําหนด ระเบียบ
ต่างๆ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ให้ทราบว่าการบริหารงานด้านรายรับ-จ่ายประจําวัน เป็ นไปอย่างประสิทธิภาพและบังเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
๓.๒ เพือ8 ให้ทราบข้อมูลรายรับ-รายจ่าย มีความถูกต้อง เชือ8 ถือได้
๓.๓ เพื8อให้หวั หน้าส่วนราชการและผูบ้ งั คับบัญชาสามารถตัดสินใจ/สังการ
8
แก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
๔.๑ ผูบ้ ริหารฝ่ ายการเมือง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
๔.๒ ข้าราชการฝ่ ายประจําประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล หัวหน้าสํานัก/ผูอ้ าํ นวยการกอง ทุกสํานัก/กอง
๔.๓ บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีร8 บั ผิดชอบปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฎีกา จัดทําโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล
๔.๔ ประชาชนโดยทัวไป
8
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ การตรวจสอบงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจําปี
๖.๒ ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายเงินเข้าสมุดเงินสดจ่าย
๖.๓ ตรวจสอบการรายงานสถานะการเงินประจําวัน
๖.๔ ดําเนินการรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจําเดือน เสนอผูบ้ งั คับบัญชา
๖.๕ วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากร
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนิ นการ -

-42๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็ นรายเดือน ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในกําหนดเวลา

-43รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๒๙ มิตทิ 8ี ๒/๒.๒/๒.๒.๒
๑. ชื& อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ จัดทํา รายงานผลการดํา เนิ นงานตามที8กรมฯ กําหนดเพื8อเสนอ
ผูบ้ ริหารท้องถิน8
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ

การปฏิบตั หิ น้าทีใ8 นด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 มีบทบาทและมีความสําคัญอย่างยิง8
ต่อการพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีความเข้มแข็งเพราะ
บทบาททีส8 าํ คัญ คือ การพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ นํ าความเห็นเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และดําเนินการ
ด้านงานบริหารงานคลัง โดยตรวจสอบจากงานต่างๆ ของแต่ละฝ่ าย แต่ละส่วน ตลอดจนการควบคุม
ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของการเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยต้องมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การเบิกจ่าย การรับเงิน การจัดทําบัญชีต่างๆ พร้อมทังI ให้ขอ้ เสนอแนะ ให้คาํ ชีแI จง เกีย8 วกับการเบิกจ่ายเงิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล พร้อมทังI ต้องจัดทําข้อมูลทางการเงิน วิเคราะห์งบการเงินตามงบประมาณ
ประจําเดือน จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและบัญชี งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานเงินสะสม งบ
กระแสเงินสด จัดทํากระดาษทําการต่างๆ ในแต่ละเดือน ดังนันI จึงต้องมีการจัดทําทะเบียนงบประมาณ
รายจ่ายของแต่ละสํานัก/กอง โดยในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินในฎีกานันI มีขอ้ กําหนด ระเบียบ
ต่างๆ ดังนันI ในการเบิกจ่ายจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบการตรวจสอบและการควบคุมยอด
งบประมาณรายจ่ายประจําปี จึงมีความละเอียดอ่อนและมีความสําคัญเป็ นอย่างมากเพื8อไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการ และการสอบรายงานการขออนุ มตั จิ ดั ซือI / จัดจ้าง ให้ถูกต้องนันI ต้องดําเนินการตาม
ระเบียบวิธงี บประมาณและตามรูปแบบระบบงบประมาณรายจ่าย
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื8อให้ทราบข้อมูลการบริหารงานด้านการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นไปอย่างถูกต้อง
เชือ8 ถือได้ มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด
๓.๒ เพือ8 ให้ทราบข้อมูลสถานะทางการคลังมีความถูกต้องเชือ8 ถือได้
๓.๓ เพื8อให้หวั หน้าส่วนราชการและผูบ้ งั คับบัญชาสามารถตัดสินใจ/สังการ
8
แก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
๔.๑ ผูบ้ ริหารฝ่ ายการเมือง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
๔.๒ ข้าราชการฝ่ ายประจําประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล หัวหน้าสํานัก/ผูอ้ าํ นวยการกอง ทุกสํานัก/กอง
๔.๓ บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีร8 บั ผิดชอบปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฎีกา จัดทําโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล
๔.๔ ประชาชนโดยทัวไป
8
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ การตรวจสอบข้อบัญญัตงิ บประมาณประจําปี /ตรวจสอบงบรับ-รายจ่ายรายไตรมาส (ทุก ๓
เดือน)
๖.๒ จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น งาน/ตรวจสอบรายไตรมาส เสนอผู้บ ัง คับ บัญ ชาเพื8อ ทราบ/
ตรวจทาน
๖.๓ จัดทําบันทึกขอความอนุ เคราะห์ส่วนราชการเพื8อดําเนินการประชาสัมพันธ์รายงานผลการ
ดําเนินงาน
๖.๔ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ
๖.๕ ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ

-44๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล

-๔äรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๓๐ มิตทิ 8ี ๒/๒.๒/๒.๒.๓

๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ การจัดตังI ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี8ยวกับ
ดํา เนิ น การต่ า งๆ ของรัฐ เป็ น สิ8ง จํา เป็ น เพื8อ ที8ป ระชาชนจะสามารถแสดงความคิด เห็น และใช้ส ิท ธิท าง
การเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็ นจริง อันเป็ นการส่งเสริมให้มคี วามเป็ นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิง8 ขึนI
สมควรกําหนดให้ประชาชนมีสทิ ธิได้รขู้ อ้ มูลข่าวสารของราชการ โดยมีขอ้ ยกเว้นอันไม่ตอ้ งเปิ ดเผยทีแ8 จ้งชัด
และจํากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารทีห8 ากเปิ ดเผลแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ ท8ี
สําคัญของเอกชน ทังI นีI เพือ8 พัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มนคงและจะยั
ั8
งผลให้ประชาชนมีโอกาสรูถ้ งึ สิทธิ
หน้าทีข8 องตนอย่างเต็มที8 เพือ8 ทีจ8 ะปกปั กรักษาประโยชน์ของตนได้อกี ประการหนึ8งด้วย ประกอบกับสมควร
คุม้ ครองสิทธิสว่ นบุคคลในส่วนทีเ8 กีย8 วข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื8อเพิม8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล
๓.๒ เพือ8 ให้ประชาชนมีสทิ ธิได้รบั ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๓.๓ เพื8อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สทิ ธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับ
ความ
เป็ นจริง
๓.๔ เพือ8 ให้ประชาชนมีโอกาสรูถ้ งึ สิทธิหน้าทีข8 องตนอย่างเต็มที8
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนทราบถึงสิทธิหน้าทีข8 องตนอย่างเต็มทีแ8 ละสามารถทีจ8 ะปกปั กรักษาประโยชน์ของตน
ได้อกี ทางหนึ8ง
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ จัดตังI ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร และจัดสถานทีใ8 ห้ประชาชนเข้าตรวจดูขอ้ มูล
๖.๒ แต่งตังI เจ้าหน้าทีผ8 รู้ บั ผิดชอบเป็ นปั จจุบนั
๖.๓ จัดวางเอกสารข้อมูลครบถ้วนตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๖.๔ อบรมให้ความรูแ้ ก่บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตําบลฯ เกีย8 วกับการปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๖.๕ อบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนเกีย8 วกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๖.๖ บริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทัวไป
8
๖.๗ จัดเก็บสถิตผิ มู้ ารับบริการและสรุปผลการเสนอผูบ้ ริหาร
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ เชิงปริมาณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว จํานวน ๑ ศูนย์
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ ร้อยละ íï ของประชาชนทีม8 าใช้บริการมีความพึงพอใจ

-๔ãรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๓๑ มิตทิ 8ี ๒/๒.๓/๒.๓.๑
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ เผยแพร่ความรูท้ างกฎหมายโดยการจัดทําแผ่นพับ
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทีผ8 า่ นมาได้กําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย
ได้มแี นวทางการคุม้ ครองส่งเสริมและการขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยการกําหนดให้รฐั ต้องส่งเสริม
สนับสนุ นและช่วยเหลือประชาชนในการใช้สทิ ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนู ญ อีก ทังI แนวนโยบายด้าน
กฎหมายและการยุตธิ รรมได้กําหนดให้รฐั ต้องดําเนินการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรูท้ าง
กฎหมายแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข
เพิม8 เติมถึงฉบับที8 ๖ พ.ศ.๒๕๕๒อีกทังI ในปั จจุบนั มีประชาชนเป็ นจํานวนมากยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบทาง
สังคม หรือยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ ต่างๆที8ควรพึงจะได้จากรัฐ ซึ8งสาเหตุส่วนหนึ8งของปั ญหา
ดังกล่าวมาจากการทีย8 งั ไม่มคี วามรูท้ างด้านกฎหมายในเรือ8 งนันI ๆ ดีพอ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเรื8องดังกล่าวเป็ นอย่างยิง8 และ
เห็นควรให้ประชาชนได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจถึงสิทธิประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียวจึงได้จดั
แผ่นพับให้ความรูด้ า้ นกฎหมายแก่ประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย8 วกับกฎหมายในแต่ละเรือ8 งมากยิง8 ขึนI เพือ8 ป้ องกันการ
ถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคม
๓.๒ เพือ8 ให้ประชาชนสามารถรูถ้ งึ สิทธิและหน้าทีต8 ามกฎหมาย
๓.๓ เพือ8 เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ฯ มากยิง8 ขึนI
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ สํารวจความต้องการของประชาชนเกีย8 วกับเนืIอหาทีป8 ระชาชนมีความสนใจเกีย8 วกับกฎหมาย
๖.๒ ออกรูปแบบแผ่นพับ
๖.๓ ประชุมวางแผนการดําเนินการและกําหนดรูปแบบแผ่นพับเพือ8 ประชาสัมพันธ์
๖.๔ ดําเนินการจัดทําแผ่นพับให้ประชาชน
๖.๕ แจกจ่ายให้ประชาชน
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ ปี งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจผูร้ บั บริการ

-๔ëรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๓๒ มิตทิ 8ี ๒/๒.๓/๒.๓.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ การมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิม8 เติมถึงฉบับ
ที8 ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้บญ
ั ญัตเิ กีย8 วกับอํานาจหน้าทีข8 องนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้หลายเรือ8 งหลาย
ประการ รวมทังI มีกฎหมายอื8นอีกหลายฉบับทีบ8 ญ
ั ญัตอิ ํานาจหน้าทีข8 องนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้
การทีน8 ายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการในเรื8องต่างๆ เพียงผูเ้ ดียว ก็อาจจะทําให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติมชิ อบในขันI ตอนต่างๆ เกิดขึนI ได้ ดังนันI เพือ8 เป็ นการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีอ8 าจเกิดขึนI องค์การ
บริหารส่วนตําบล จึงได้กําหนดมาตรการให้มกี ารมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ปฏิบตั ิราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ให้การใช้ดลุ ยพินิจต่างๆ ของฝ่ ายบริหารเป็ นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด8 ี
๓.๒ เพือ8 เป็ นการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันของเจ้
8
าหน้าที8
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต มีการมอบอํานาจ
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ รวบรวมภารกิจทีอ8 ยูใ่ นอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิจารณา
๖.๒ ออกคําสังมอบหมายหน้
8
าทีข8 องนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบตั ริ าชการแทน
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนิ นการ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๑. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของเป้ าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ

-๔íรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๓๓ มิตทิ 8ี ๒/๒.๕/๒.๕.๑
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ จัดทําข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
การประเมินเลื8อนขันI เงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิน8 ปี ละ ๒ รอบ โดยแบ่งเป็ นรอบ
การประเมินครังI ที8 ๑ ตุลาคม-มีนาคม ครังI ที8 ๒ เมษายน-กันยายน และมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการเพือ8 ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ให้การประเมินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๒ เพื8อการกํากับ การติดตามเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็ นไปตามทิศทางแนวนโยบายกลยุทธ์
แผนงานโครงการของ อบต.
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต การเลือ8 นขันI เงินเดือน จํานวน ๒ ครังI
๖. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิน8 ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ แต่ละสํานัก/กอง จัดทําบันทึกข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน
๖.๒ ดําเนินการตามขันI ตอนการประเมินเลือ8 นขันI เงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิน8
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
รอบที8 ๑ ตุลาคม –มีนาคม
รอบที8 ๒ เมษายน – กันยายน
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ ทุกสํานัก/กององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิน8 ได้รบั การประเมินเลือ8 นขันI เงินเดือน

-๔ìรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๓๔ มิตทิ 8ี ๒/๒.๕/๒.๕.๑
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
เป็ นกิจกรรมหนึ8งในวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 กําหนดทิศทางการประพฤติ การปฏิบตั ติ นตามประมวลจริยธรรม
๓.๒ เพือ8 ปลุกจิตสํานึกการกระทําทีไ8 ม่ขดั กันแห่งผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI าเขียวมีประมวลจริยธรรมเป็ นเครื8องยึดเหนี8ยวการ
ปฏิบตั ิตน และได้ร บั การปลุ กจิตสํานึ กในการปฏิบตั ิตนที8ไ ม่เ ป็ นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ หรือมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ แต่งตังI คณะกรรมการปรับปรุง ประมวลจริยธรรมข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข8 ององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข8 ององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖.๓ ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมฯ เสนอผูบ้ ริหารเห็นชอบ ลงนาม
๖.๔ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีอ8 งค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖.๕ สําเนาแจ้งทุกส่วนราชการ ยึดถือปฏิบตั ิ
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข8 ององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว

-50รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๓๕ มิตทิ 8ี ๒/๒.๕/๒.๕.๑
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของผูบ้ ริหารท้องถิน8
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
เป็ นกิจกรรมหนึ8งในวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 กําหนดทิศทางการประพฤติ การปฏิบตั ติ นตามประมวลจริยธรรม
๓.๒ เพือ8 ปลุกจิตสํานึกการกระทําทีไ8 ม่ขดั กันแห่งผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ผูบ้ ริหารท้องถิน8 มีประมวลจริยธรรมเป็ นเครือ8 งยึดเหนี8ยวการปฏิบตั ติ น และได้รบั การปลุก
จิตสํานึกในการปฏิบตั ติ นทีไ8 ม่เป็ นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ แต่งตังI คณะกรรมการปรับปรุง ประมวลจริยธรรมผูบ้ ริหารท้องถิน8
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมผูบ้ ริหารท้องถิน8
๖.๓ ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมฯ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
เห็นชอบ ลงนาม
๖.๔ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมผูบ้ ริหารท้องถิน8
๖.๕ สําเนาแจ้งฝ่ ายบริหารทุกท่าน ยึดถือปฏิบตั ิ
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของผูบ้ ริหารท้องถิน8

-51รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๓๖ มิตทิ 8ี ๒/๒.๕/๒.๕.๑
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังนํIาเขียว
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
เป็ นกิจกรรมหนึ8งในวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๓. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ8 กําหนดทิศทางการประพฤติ การปฏิบตั ติ นตามประมวลจริยธรรม
i.j เพือ8 ปลุกจิตสํานึกการกระทําทีไ8 ม่ขดั กันแห่งผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียวมีประมวลจริยธรรมเป็ นเครือ8 งยึดเหนี8ยวการ
ปฏิบตั ติ น และได้รบั การปลุกจิตสํานึกในการปฏิบตั ติ นทีไ8 ม่เป็ นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ แต่งตังI คณะกรรมการปรับปรุง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIา
เขียว
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIา
เขียว
๖.๓ ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมฯ เสนอประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIา
เขียวเห็นชอบ ลงนาม
๖.๔ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖.๕ สําเนาแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว ยึดถือปฏิบตั ิ
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว

-52รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๓๗ มิตทิ 8ี ๒/๒.๕/๒.๕.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ จัดทําแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตเป็ นเรื8องทีม8 คี วามสําคัญ เพื8อเป็ นการป้ องกันความเสียหายที8
จะเกิดขึนI ต่อองค์กรและประเทศชาติ การทีจ8 ะดําเนินงานในเรื8องดังกล่าวให้เกิดขึนI อย่างเป็ นรูปธรรมนันI
จะต้องมีแบบแผนปฏิบตั งิ านทีช8 ดั เจนและสามารถพาให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายในการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตได้
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ให้สามารถขับเคลื8อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ทีม8 วี ตั ถุประสงค์ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตไปสูค่ วามสําเร็จได้
๓.๒ เพือ8 ให้เกิดความโปร่งใสต่อองค์การบริหารส่วนตําบล
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๕๔ จํานวน ๑ ฉบับ
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ มอบให้แต่ละส่วนราชการเสนอโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ทีม8 วี ตั ถุประสงค์เป็ นการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต
๖.๒ สํานักปลัดรวบรวมแล้วเสนอผูบ้ ริหารอนุมตั ิ
๖.๓ แจ้งทุกส่วนราชการเพือ8 ให้ทราบแผนปฏิบตั กิ าร แล้วขับเคลือ8 นให้บรรลุวตั ถุประสงค์
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน
กําหนด

-53รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๓๘ มิตทิ 8ี ๒/๒.๕/๒.๕.๒
๑. ชื&อโครงการรับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยงานกํากับดูแล
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
ในการปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 นันI ต้องได้รบั การตรวจสอบจากหน่วยงานทีก8 าํ กับ
ดูแล ทังI นีIเพือ8 ป้ องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบทีอ8 าจเกิดขึนI ได้
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 รับการประเมินจากหน่วยงานทีก8 าํ กับดูแล
๓.๒ เพือ8 ป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในหน่วยงาน
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ทุกสํานัก/กองในองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ แต่ละสํานัก/กอง จัดทําเอกสารให้ถกู ต้องครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมายทีก8 าํ หนด
๖.๒ แต่ละสํานัก/กอง จัดเตรียมเอกสารเพือ8 รอรับการประเมิน
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
ทุกสํานัก/กองขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ทด8ี ี

-๕êรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๓๙ มิตทิ 8ี ๒/๒.๕/๒.๕.๓
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ การจัดทําคําสังมอบหมายเจ้
8
าหน้าทีร8 บั ผิดชอบดําเนินการให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย กรณีมเี รือ8 งร้องเรียน
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
เพือ8 เป็ นการแก้ไขปั ญหากรณีมเี รือ8 งร้องเรียน เกีย8 วกับผูก้ ระทําการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังนํIาเขียว สามารถแก้ไขปั ญหาให้เป็ นไปอย่างเป็ นระบบ และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ให้การแก้ไขปั ญหาการทุจริตในองค์กรเป็ นไปด้วยความสุจริต
๓.๒ เพือ8 ให้การแก้ไขปั ญหาเป็ นไปอย่างมีระบบ และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
๓.๓ เพือ8 ลงโทษและปราบปรามผูก้ ระทําความผิด
๓.๔ ประชาชนเกิดความเชือ8 มันในหน่
8
วยงานของรัฐ
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีคาํ สังแต่
8 งตังI มอบหมายเจ้าหน้าทีร8 บั ผิดชอบดําเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย กรณีมเี รือ8 งร้องเรียน
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออกเป็ นคําสังแต่
8 งตังI มอบหมายฯ
๖.๒ เจ้าหน้าทีร8 บั ผิดชอบดําเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบกฎหมาย
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ เชิงปริมาณ จัดทําคําสังองค์
8 การบริหารส่วนตําบล เรือ8 ง มอบหมายเจ้าหน้าทีร8 บั ผิดชอบ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย กรณีมเี รือ8 งร้องเรียน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๘๐ ของเรือ8 งร้องเรียนดําเนินการแล้วเสร็จ

-๕äรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๔๐ มิตทิ 8ี ๓/๓.๑/๓.๑.๑
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การจัดตังI ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี8ยวกับ
ดํา เนิ น การต่ า งๆ ของรัฐ เป็ น สิ8ง จํา เป็ น เพื8อ ที8ป ระชาชนจะสามารถแสดงความคิด เห็น และใช้ส ิท ธิท าง
การเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็ นจริง อันเป็ นการส่งเสริมให้มคี วามเป็ นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิง8 ขึนI
สมควรกําหนดให้ประชาชนมีสทิ ธิได้รขู้ อ้ มูลข่าวสารของราชการ โดยมีขอ้ ยกเว้นอันไม่ตอ้ งเปิ ดเผยทีแ8 จ้งชัด
และจํากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารทีห8 ากเปิ ดเผลแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ ท8ี
สําคัญของเอกชน ทังI นีI เพือ8 พัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มนคงและจะยั
ั8
งผลให้ประชาชนมีโอกาสรูถ้ งึ สิทธิ
หน้าทีข8 องตนอย่างเต็มที8 เพือ8 ทีจ8 ะปกปั กรักษาประโยชน์ของตนได้อกี ประการหนึ8งด้วย ประกอบกับสมควร
คุม้ ครองสิทธิสว่ นบุคคลในส่วนทีเ8 กีย8 วข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 เพิม8 การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล
๓.๒ เพือ8 ให้ประชาชนมีสทิ ธิได้รบั ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๓.๓ เพือ8 ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สทิ ธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับ
ความ
เป็ นจริง
๓.๔ เพือ8 ให้ประชาชนมีโอกาสรูถ้ งึ สิทธิหน้าทีข8 องตนอย่างเต็มที8
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนทราบถึงสิทธิหน้าทีข8 องตนอย่างเต็มทีแ8 ละสามารถทีจ8 ะปกปั กรักษาประโยชน์ของตน
ได้อกี ทางหนึ8ง
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ จัดตังI ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร และจัดสถานทีใ8 ห้ประชาชนเข้าตรวจดูขอ้ มูล
๖.๒ แต่งตังI เจ้าหน้าทีผ8 รู้ บั ผิดชอบเป็ นปั จจุบนั
๖.๓ จัดวางเอกสารข้อมูลครบถ้วนตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๖.๔ อบรมให้ความรูแ้ ก่บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตําบลฯ เกีย8 วกับการปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๖.๕ อบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนเกีย8 วกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๖.๖ บริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทัวไป
8
๖.๗ จัดเก็บสถิตผิ มู้ ารับบริการและสรุปผลการเสนอผูบ้ ริหาร
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ เชิงปริมาณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว จํานวน ๑ ศูนย์
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนทีม8 าใช้บริการมีความพึงพอใจ

-๕ãรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๔๑ มิตทิ 8ี ๓/๓.๑/๓.๑.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ กําหนดให้มกี ารประกาศ เผยแพร่ แผนพัฒนาของ อบต.ข้อบัญญัติ
งบประมาณ แผนการจัดหา พัสดุ การจัดซือI จัดจ้าง ให้ประชาชนทราบตามระเบียบ
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 พ.ศ.
๒๕๓๕ ถึงแก้ไขเพิม8 เติมฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กําหนดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารในการดําเนินการ
จัดซืIอ จัดจ้าง ให้ประชาชนทัวไปและบุ
8
คคลทีม8 สี ่วนได้เสียได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี8ยวกับการดําเนินการ
จัดซืIอ จัดจ้าง ซึง8 ในการดําเนินงานจัดซืIอจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 จะต้องมีการเปิ ดเผยการ
ดําเนินงานตามขันI ตอน/กระบวนการวิธีซIือและวิธีจ้าง รวมถึงผลการจัดซืIอจัดจ้างโครงการต่างๆ ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่ วยงานหรือสื8ออื8นๆ โดยเป็ นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และทีแ8 ก้ไขเพิม8 เติม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื8อให้การดําเนินการจัดซืIอจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้และเป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงที8
แก้ไขเพิม8 เติม
ฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓
๓.๒ เพื8อให้เป็ นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิน8 ได้ทราบข้อมูล เกี8ยวกับการ
ดําเนินการจัดซือI จัดจ้างและได้มสี ว่ นร่วมในการคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนาท้องถิน8
๓.๓ เพือ8 เป็ นการสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่ประชาชน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิน8
๓.๔ เพื8อให้การดําเนินการจัดซืIอจัดจ้าง เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงทีแ8 ก้ไขเพิม8 เติมฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือ
สังการที
8
เ8 กีย8 วข้อง
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
สามารถดําเนินการจัดซือI จัดจ้าง ถูกต้องเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงทีแ8 ก้ไขเพิม8 เติมฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ วางแผนในการดําเนินการจัดซือI -จัดจ้าง
๖.๒ การขอความเห็นชอบผูบ้ ริหารท้องถิน8
๖.๓ การจัดทําประกาศเผยแพร่และจัดทําบันทึกข้อความเรือ8 ง ขอปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
หน่วยงานภายในและภายนอกทีเ8 กีย8 วข้อง

๖.๔ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ โดยปิ ดประกาศทีบ8 อร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบล
อินเตอร์เน็ต เสียงตามสาย
๖.๕ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ พ.ศ.๒๕๕๓
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ สํานักปลัด-กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
การดําเนินการจัดซือI จัดจ้าง เป็ นไปไปตามระเบียบฯ และหนังสือสังการ
8 ร้อยละ ๑๐๐

-๕ëรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๔๒ มิตทิ 8ี ๓/๓.๒/๓.๒.๑
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ การจัดตังI ศูนย์ดาํ รงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
เพื8อ เพิ8ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารงานระดับ จัง หวัด และอํา เภอ รวมทังI การปฏิบ ตั ิง านของส่ว น
ราชการที8เกี8ยวข้องสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขันI ตอนการ
ปฏิบตั งิ านและประชาชนได้รบั ความพึงพอใจ โดยทําหน้าทีใ8 นการรับเรือ8 งร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร ให้คําปรึกษา รับเรื8องปั ญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน และทําหน้ าทีเ8 ป็ น
ศูนย์บริการร่วม ตามมาตร ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด8 ี พ.ศ.๒๕๕๔
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 เพิม8 ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
๓.๒ เพือ8 ลดขันI ตอนการปฏิบตั งิ านและประชาชนได้รบั ความพึงพอใจ
๓.๓ เพือ8 ทําหน้าทีใ8 นการรับเรือ8 งร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต จัดตังI ศูนย์ดาํ รงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ จัดตังI ศูนย์ดาํ รงธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖.๒ แต่งตังI คณะกรรมการบริหารงานศูนย์ดาํ รงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖.๓ ดําเนินการแก้ไขปั ญหาในกรอบอํานาจหน้าที8 เช่น การอํานวยความเป็ นธรรม ทางแพ่ง อาญา
และปกครอง/การรับเรือ8 งร้องทุกข์/เบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย/ให้คาํ ปรึกษาแนะนําด้านต่างๆ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร และบริการแบบเบ็ดเสร็จ
๖.๔ กรณีปัญหามีความซับซ้อนหรือเกินศักยภาพของคณะกรรมการอํานวยการศูนย์ฯ ให้รายงาน
ศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอหรือจังหวัดพิจารณาดําเนินการต่อไป
๖.๕ การติดตามผลการดําเนินงานและแจ้งให้ผรู้ บั บริการทราบ

๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังนํIาเขียว

-๕íรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๔๓ มิตทิ 8ี ๓/๓.๒/๓.๒.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของนายก อบต. และปลัด อบต.
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
เพือ8 เป็ นการอํานวยความสะดวกในการร้องเรียนร้องทุกข์ และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง เพือ8 ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารราชการและแก้ไขปั ญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ใช้เป็ นเครือ8 งมือในการติดตามและตอบสนองเรือ8 งร้องเรียน
๓.๒ เพือ8 เป็ นการรับฟั งปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๓.๓ เพือ8 การแก้ไขปั ญหาทีเ8 กิดขึนI ได้อย่างรวดเร็ว
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
การแก้ไขปั ญหาและตอบปั ญหาข้อร้องเรียนได้มกี ารดําเนินการอย่างรวดเร็ว เพือ8 สนองความ
ต้องการของประชาชนในพืนI ที8
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์นายก อบต.และปลัด อบต. ผ่านทางช่องทางการสือ8 สารต่างๆ
๖.๒ มอบหมายเจ้าหน้าทีร8 บั ผิดชอบ ร่วมกับนายก อบต.และปลัด อบต.
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนทีต8 อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

-๕ìรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๔๔ มิตทิ 8ี ๓/๓.๒/๓.๒.๓
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ ให้เจ้าหน้าทีท8 ร8ี บั ผิดชอบแต่ละงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและตอบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรภายใน ๑๕ วัน
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
เพือ8 เป็ นการอํานวยความสะดวกในการร้องเรียนร้องทุกข์ และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง เพือ8 ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารราชการและแก้ไขปั ญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ให้ประชาชนได้รบั ทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรือ8 งร้องเรียน
๓.๒ เพือ8 เป็ นการแก้ไขปั ญหาความเดือนร้อนของประชาชน
๓.๓ เพือ8 การเร่งรัดเจ้าหน้าทีผ8 ปู้ ฏิบตั ใิ ห้เร่งดําเนินการแล้วเสร็จภายในกําหนด
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนได้ทราบผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลและแก้ไขปั ญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนภายในกําหนดเวลา
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ จัดประชุมกําหนดแนวทางในการตอบปั ญหาข้อร้องเรียนต่างๆ โดยให้ทกุ ส่วนราชการได้รบั
ทราบร่วมกัน
๖.๒ นําแนวทางแจ้งเวียนให้ทกุ สํานัก/กอง ถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
๖.๓ ติดตามการดําเนินงานทุกเดือน
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ -

๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของเรือ8 งร้องเรียนได้รบั การชีแI จงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน ๑๕ วัน

-60รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๔๕ มิตทิ 8ี ๓/๓.๓/๓.๓.๑
๑. ชื& อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต.และ
ติดตามประเมินผล
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 พ.ศ.
๒๕๔๘ และฉบับที8 ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้กาํ หนดให้มภี าคประชาชนร่วมเป็ น คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI าเขียวและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI า
เขียว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
เพื8อส่งเสริมให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน8 และเพื8อความโปร่งใสในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน8
๓.๒ เพือ8 เพิม8 โอกาสในการตรวจสอบในการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็ นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้
๓.๓ เพือ8 ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน8 พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที8 ๒ พ.ศ.๒๕๕๙
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
มีภ าคประชาชนร่ ว มเป็ นคณะกรรมการ ๓ ชุ ด ได้แ ก่ คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัด ทํ า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI าเขียว คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI า
เขียว และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIา
เขียว
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
พืนI ทีใ8 นเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว

๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ จัดประชุมประชาคมคัดเลือกตัวแทนภาคประชาชน
๖.๒ เสนอรายชือ8 เพือ8 ให้นายกออกคําสังแต่
8 งตังI คณะกรรมการ
๖.๓ จัดการประชุมเพือ8 พิจารณาตามอํานาจหน้าทีข8 องคณะกรรมการแต่ละคณะ
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
Y๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ร้อยละ íï ของประชาชนทีต8 อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว

-61รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๔๖ มิตทิ 8ี ๓/๓.๓/๓.๓.๒
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ แต่งตังI ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็ นกรรมการในการจัดซือI จัดจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 พ.ศ.
๒๕๓๕ ถึง แก้ ไ ขเพิ8ม เติม ฉบับ ที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ กํ า หนดให้อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ8น แต่ ง ตังI
บุคคลภายนอกร่วมเป็ นกรรมการในการจัดซืIอ จัดจ้าง ได้แก่ ตัวแทนชุมชน ซึง8 เป็ นประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพือ8 ความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านด้านการจัดซือI จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื8 อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การจัด ซืI อ จัด จ้ า งมี ค วามโปร่ ง ใส เป็ นธรรม เป็ นไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงแก้ไขเพิม8 เติม
ฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓
๓.๒ เพือ8 ให้ประชาชนในท้องถิน8 มีสว่ นร่วมในการดําเนินการบริหารราชการท้องถิน8
๓.๓ เพือ8 เป็ นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิน8 มีสว่ นร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
รับผิดชอบและร่วมพัฒนาท้องถิน8
๓.๔ เพือ8 เป็ นการสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่ประชาชนในท้องถิน8 ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิน8
๓.๕ เพื8อให้การดําเนินการจัดซืIอ จัดจ้าง เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงแก้ไขเพิม8 เติมฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือ
สังการที
8
เ8 กีย8 วข้อง
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
สามารถดําเนินการจัดซืIอ จัดจ้าง ถูกต้อง เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงแก้ไขเพิม8 เติมฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓

๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ พืนI ทีใ8 นเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ สรรหาผูแ้ ทนชุมชน ซึง8 เป็ นประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมเพื8อความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านด้าน
การจัดซือI จัดจ้าง
๖.๒ จัดทําคําสังแต่
8 งตังI คณะกรรมการฯ และขออนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารท้องถิน8
๖.๓ ประชุมวางแผน ชีแI จงรายละเอียดให้ตวั แทนชุมชนทีเ8 ข้าร่วมเป็ นกรรมการทราบ
๖.๔ ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน8 พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงแก้ไขเพิม8 เติมฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓
๖.๕ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงแก้ไขเพิม8 เติมฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
การจัดซือI จัดจ้าง เป็ นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสังการ
8 ร้อยละ ๑๐๐

-62รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๔๗ มิตทิ 8ี ๓/๓.๓/๓.๓.๓
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ กําหนดให้มตี วั แทนภาคประชาชนร่วมเป็ นคณะกรรมการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน8 หรือพืนI ทีอ8 งค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI าเขียว ได้ดําเนินงานร่วมกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ เมื8อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕
มาตรา ๑๓ (๓) มาตรา ๑๘ (๘) มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ (๔) ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน8
สนับสนุ นและกําหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที8ไม่มวี ตั ถุประสงค์เพื8อ
แสวงหากําไร ดําเนิ นงานและบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ8นหรือพืIนที8ได้ตามความพร้อมความ
เหมาะสมและความต้องการโดยส่งเสริมกระบวนการมีสว่ นร่วมเพือ8 สร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่
บุคคลในพืนI ที8
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI าเขียว ได้พจิ ารณาหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการ
หลัก ประกัน สุข ภาพแห่ง ชาติท8ีกํา หนดแนวทางสนับ สนุ น ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ8น จัด ตังI กองทุ น
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ8นแล้วเห็นว่าการสมัครเข้าร่วมดําเนิ นงานกับสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติจะเป็ นประโยชน์และก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลเป็ นอย่างมากเนื8องจากกองทุนสามารถสนับสนุ นการจัดบริการสาธารณสุขในมิตขิ องการส่งเสริม
สุขภาพการป้ องกันโรค การฟืI นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมใิ ห้กบั ประชาชนได้
หลากหลายวิธี ทังI ทีบ8 า้ นชุมชน หรือหน่วยบริการ “กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน8 ” เป็ นเรือ8 งใหม่ท8ี

องค์การบริหารส่วนตําบลและชุมชนจะต้องร่วมกันเรียนรูบ้ ทบาทของกองทุนและบทบาทของชุมชนในการ
เป็ นเครือข่ายการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนด้วยตนเอง
การบริห ารจัด การกองทุ น หลัก ประกัน สุข ภาพเป็ น การบริห ารงบประมาณที8อ ยู่น อกเหนื อ จาก
ข้อบัญญัตงิ บประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึง8 เป็ นอีกช่องทางหนึ8งทีห8 ลายหน่วยงานมองว่าการนํา
งบประมาณไปใช้ประโยชน์นนั I คุม้ ทุนหรือไม่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
หรือเปล่า องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI าเขียว พยายามสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบกิจกรรมเพือ8 ความโปร่งใสในการดําเนินงาน ซึง8 เป็ นเรือ8 งทีท8 า้ ทายและชวนให้ตดิ ตามแนวทางการ
ดําเนินงานต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื8อให้เป็ นไปตามระเบียบประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื8อง การ
กําหนดหลักเกณฑ์ เพื8อสนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ8น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน8 หรือพืนI ที8 พ.ศ.๒๕๕๗
๓.๒ เพื8อคัดเลือก อสม. ตัวแทนหมู่บา้ น เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และตรวจสอบการ
ดําเนินงานขอบงกองทุนฯ
๓.๓ เพือ8 ให้เกิดกลไกการตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนฯ อย่างเป็ นระบบภาคประชาชน
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนให้เป็ นไป
อย่างโปร่งใส
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ พืนI ทีใ8 นเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI าเขียว จัดประชุมเพื8อคัดเลือกผู้แทนจากหมู่บ้านหรือชุมชน
จํานวน iคัดเลือก อสม. จํานวน j คน เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

-63๖.๒ จัดทําญัตติประชุมคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๒ คน ร่วม
เป็ นคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
๖.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะร่วมเป็ นคณะอนุ กรรมการในการตรวจสอบ พิจารณาติดตาม
ประเมินการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการทีก8 องทุนสนับสนุ นงบประมาณ โดยแบ่งหน้าทีใ8 นการดําเนินงาน
ตามคําสังฯ
8
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ ดํารงอยูว่ าระละ ๔ ปี
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ชุมชนได้ทราบถึงวิธกี ารตรวจสอบการทํางานอย่างเป็ นระบบ
๑๐.๒ มีกลไกขันI ตอนการตรวจสอบอย่างชัดเจน และโปร่งใส

-๖êรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๔๘ มิตทิ 8ี ๔/๔.๑/๔.๑.๑
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ ตรวจสอบภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๖ ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิIนปี งบประมาณ องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI าเขียว จึงได้
ดําเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพือ8 ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามระเบียบ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน ผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
๓.๒ เพือ8 เป็ นการตรวจสอบควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเหมาะสม เพียงพอ ตามระเบียบ
๓.๓ เพือ8 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนได้ขอ้ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
เพือ8 ให้การตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นระบบ และมีการลดความเสีย8 งมากขึนI
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
ทุกสํานัก/กอง ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ

ภายใน

๖.๑ ทุกสํานัก/กอง จัดทําคําสังแต่
8 งตังI คณะกรรมการ ควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุม
๖.๒ ติดตามรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ของทุกสํานัก/กอง เพือ8 รวบรวมเป็ นองค์กร

๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสินI ปี งบประมาณ
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
เป็ นแนวทางการลดความเสีย8 ง เพือ8 ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านมากขึนI

-๖äรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๔๙ มิตทิ 8ี ๔/๔.๒/๔.๒.๒
๑. ชื& อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ ติดตังI ป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างของ อบต. ณ สถานที8
ก่อสร้างเพือ8 ให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการตรวจสอบ
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว มีโครงการ/กิจกรรมทีม8 คี วามจําเป็ นต้องดําเนินการเพือ8 บริการ
ด้า นสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ เพื8อ ให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของประชาชน และเพื8อ ให้ก าร
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิง8 ขึนI
๓. วัตถุประสงค์
เพื8อให้ประชาชนทีส8 ญ
ั จรไปมาทังI ในเขตและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้ทราบว่าบริเวณ
ดังกล่าวมีการดําเนินการก่อสร้างอาคาร/ถนน เป็ นต้น เพื8อป้ องกันอุบตั เิ หตุท8อี าจจะเกิดขึนI ในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของประชาชนต่อไป
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
โครงการต่างๆ ทีต8 ราไว้ขอ้ บัญญัติ และได้รบั งบประมาณประจําปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว

๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ ผูร้ บั จ้างจะต้องดําเนินการติดตังI แผ่นป้ ายโดยใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อดั ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร
ยาว ๒.๔๐ เมตร มีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากงานแล้ว
เสร็จ
๖.๒ ในกรณีงานก่อสร้างไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างให้
ผู้ร บั จ้า งดํา เนิ น การติด แผ่น ป้ า ยแสดงสาเหตุ ข องความล่ า ช้า และระยะเวลาที8ค าดว่า จะแล้ว เสร็จ หรือ
ระยะเวลาที8ได้มกี ารขยายเวลาตามสัญญาจ้าง (ถ้ามี) โดยติดตังI ไว้คู่กบั ป้ ายแสดงรายละเอียดของงาน
ก่อสร้างก่อนหมดเวลาในสัญญาจ้าง
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ประชาชนภายในและภายนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว

-๖ãรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๕๐ มิตทิ 8ี ๔/๔.๒/๔.๒.๓
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ แต่งตังI ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็ นกรรมการในการจัดซือI จัดจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 พ.ศ.
๒๕๓๕ ถึง แก้ ไ ขเพิ8ม เติม ฉบับ ที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ กํ า หนดให้อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ8น แต่ ง ตังI
บุคคลภายนอกร่วมเป็ นกรรมการในการจัดซืIอ จัดจ้าง ได้แก่ ตัวแทนชุมชน ซึง8 เป็ นประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพือ8 ความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านด้านการจัดซือI จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื8 อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การจัด ซืI อ จัด จ้ า งมี ค วามโปร่ ง ใส เป็ นธรรม เป็ นไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงแก้ไขเพิม8 เติม
ฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓
๓.๒ เพือ8 ให้ประชาชนในท้องถิน8 มีสว่ นร่วมในการดําเนินการบริหารราชการท้องถิน8
๓.๓ เพือ8 เป็ นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิน8 มีสว่ นร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
รับผิดชอบและร่วมพัฒนาท้องถิน8
๓.๔ เพือ8 เป็ นการสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่ประชาชนในท้องถิน8 ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิน8

๓.๕ เพื8อให้การดําเนินการจัดซืIอ จัดจ้าง เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงแก้ไขเพิม8 เติมฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือ
สังการที
8
เ8 กีย8 วข้อง
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
สามารถดําเนินการจัดซืIอ จัดจ้าง ถูกต้อง เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงแก้ไขเพิม8 เติมฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ พืนI ทีใ8 นเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ สรรหาผูแ้ ทนชุมชน ซึง8 เป็ นประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมเพื8อความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านด้าน
การจัดซือI จัดจ้าง
๖.๒ จัดทําคําสังแต่
8 งตังI คณะกรรมการฯ และขออนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารท้องถิน8
๖.๓ ประชุมวางแผน ชีแI จงรายละเอียดให้ตวั แทนชุมชนทีเ8 ข้าร่วมเป็ นกรรมการทราบ
๖.๔ ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน8 พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงแก้ไขเพิม8 เติมฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓
๖.๕ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน8 พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงแก้ไขเพิม8 เติมฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
การจัดซือI จัดจ้าง เป็ นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสังการ
8 ร้อยละ ๑๐๐

-๖ëรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๕๑ มิตทิ 8ี ๔/๔.๓/๔.๓.๑
๑. ชื&อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ จัดห้องทํางานและห้องประชุมสําหรับสมาชิกสภา อบต.วังนํIาเขียว
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นตัวแทนของประชาชน ซึ8งได้รบั การเลือกตังI เข้ามาทํา
หน้าทีต8 รวจสอบและสนับสนุ นการใช้จ่ายงบประมาณเพื8อประโยชน์สุขของประชาชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลนอกจากออกเยีย8 มเยือนประชาชนในพืนI ที8 เพื8อดูแลทุกข์สุขและรับฟั งปั ญหา และแก้ไข
ปั ญหาอย่างจริงจังแล้วยังอํานวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถมาหาเพือ8 ปรึกษาหรือปั ญหาต่างๆ ได้ ณ
ห้องทํางานสําหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลได้ การจัด
ห้องทํางานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จึงเปิ ดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ได้มสี ถานทีใ8 นการทํางาน ศึกษาระเบียบกฎหมายทีเ8 กีย8 วข้องกับการทํางานเพือ8 โอกาสในการตรวจสอบฝ่ าย
บริหารได้มากยิง8 ขึนI
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื8ออํานวยความสะดวกให้ประชาชนในการพบปะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ร้องเรียน ร้องทุกข์ เกีย8 วกับปั ญหาการดเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลฯ
๓.๒ เพือ8 เป็ นทีป8 ฏิบตั งิ านและพบปะแลกเปลีย8 นข้อคิดเห็นกันระหว่างสมาชิกสภาด้วยกัน
๓.๓ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯ ได้ศกึ ษากฎหมายในอํานาจ
หน้าที8
ของตน
๓.๔ เพือ8 เพิม8 โอกาสในการตรวจสอบฝ่ ายบริหารมากยิง8 ขึนI
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนทัวไปและสมาชิ
8
กสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
จัดห้องทํางานของประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตุลาคม ๒๕๖๐ -กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนิ นการ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนทีต8 อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

-๖íรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๕๒ มิตทิ 8ี ๔/๔.๓/๔.๓.๒
1. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ แต่งตังI คณะกรรมการแปรญัตติรา่ งข้อบัญญัตขิ องสภา อบต.วังนํIาเขียว
[. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
เพือ8 ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นตัวแทนของประชาชน ซึง8 ได้รบั การเลือกตังI เข้ามา
ทําหน้าทีต8 รวจสอบและสนับสนุ นการใช้จ่ายงบประมาณเพื8อประโยชน์ สุขของประชาชน ดังนันI เมื8อมีการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในแต่ละครังI จึงมีความสําคัญมากไม่ว่าจะเป็ นการประชุมสภาสมัย
สามัญ หรือสมัยวิสามัญ การนํ าญัตติร่างข้อบัญญัติเข้าที8ประชุมสภาแต่ละครังI จึงต้องมีการกลันกรอง
8
พิจารณาโดยคณะกรรมการแปรญัตติเพื8อให้พจิ ารณาตรวจสอบแล้วนํ าเข้าสู่วาระการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียวต่อไป
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื8อให้มกี ารกลันกรองพิ
8
จารณาร่างข้อบัญญัตแิ ต่ละครังI ก่อนนํ าเข้าวาระการลงมติของสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล
๓.๒ เพือ8 ให้มขี นั I ตอนการตรวจสอบและกลันกรองอย่
8
างชัดเจน
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
คณะกรรมการแปรญัตติสามารถตรวจสอบและกลันกรองญั
8
ตติก่อนนําเข้าประชุมสภาฯ ทุกครังI
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI าเขียวเสนอชื8อบุคคลเพื8อแต่งตังI เป็ นคณะกรรมการ
แปร
ญัตติ
๖.๒ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯ แต่งตังI คณะกรรกมาแปรญัตติ
๖.๓ คณะกรรมการแปรญัตติมกี ารประชุมทุกครังI ทีม8 กี ารเสนอแปรญัตติ
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI าเขียว มีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารงานของ
ผูบ้ ริหารท้องถิน8 อีกทางหนึ8ง

-๖ìรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๕๓ มิตทิ 8ี ๔/๔.๔/๔.๔.๒
๑. ชื&อกิ จกรรม เผยแพร่ความรูท้ างกฎหมายโดยการจัดทําแผ่นพับ
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทีผ8 า่ นมาได้กําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย
ได้มแี นวทางการคุม้ ครองส่งเสริมและการขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยการกําหนดให้รฐั ต้องส่งเสริม
สนับสนุ นและช่วยเหลือประชาชนในการใช้สทิ ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนู ญ อีกทังI แนวนโยบายด้าน
กฎหมายและการยุตธิ รรมได้กําหนดให้รฐั ต้องดําเนินการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรูท้ าง
กฎหมายแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข
เพิม8 เติมถึงฉบับที8 ๖ พ.ศ.๒๕๕๒อีกทังI ในปั จจุบนั มีประชาชนเป็ นจํานวนมากยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบทาง

สังคม หรือยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ทีค8 วรพึงจะได้จากรัฐ ซึ8งสาเหตุส่วนหนึ8งของปั ญหา
ดังกล่าวมาจากการทีย8 งั ไม่มคี วามรูท้ างด้านกฎหมายในเรือ8 งนันI ๆ ดีพอ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเรื8องดังกล่าวเป็ นอย่างยิง8 และ
เห็นควรให้ประชาชนได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจถึงสิทธิประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียวจึงได้จดั
แผ่นพับให้ความรูด้ า้ นกฎหมายแก่ประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ8 ให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย8 วกับกฎหมายในแต่ละเรือ8 งมากยิง8 ขึนI เพือ8 ป้ องกันการ
ถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคม
๓.๒ เพือ8 ให้ประชาชนสามารถรูถ้ งึ สิทธิและหน้าทีต8 ามกฎหมาย
๓.๓ เพือ8 เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ฯ มากยิง8 ขึนI
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ สํารวจความต้องการของประชาชนเกีย8 วกับเนืIอหาทีป8 ระชาชนมีความสนใจเกีย8 วกับกฎหมายใน
เรือ8 งนันI ๆ
๖.๒ ออกรูปแบบแผ่นพับ
๖.๓ ประชุมวางแผนการดําเนินการและกําหนดรูปแบบแผ่นพับเพือ8 ประชาสัมพันธ์
๖.๔ ดําเนินการจัดทําแผ่นพับให้ประชาชน
๖.๕ แจกจ่ายให้ประชาชน
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ ปี งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจผูร้ บั บริการ

-70รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๕๔ มิตทิ 8ี ๔/๔.๔/๔.๔.๒
๑. ชื&อโครงการ จัดทําแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตเป็ นเรื8องทีม8 คี วามสําคัญ เพื8อเป็ นการป้ องกันความเสียหายที8
จะเกิดขึนI ต่อองค์กรและประเทศชาติ การทีจ8 ะดําเนินงานในเรื8องดังกล่าวให้เกิดขึนI อย่างเป็ นรูปธรรมนันI
จะต้องมีแบบแผนปฏิบตั งิ านทีช8 ดั เจนและสามารถพาให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายในการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตได้
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพือ8 ให้สามารถขับเคลื8อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ทีม8 วี ตั ถุประสงค์ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตไปสูค่ วามสําเร็จได้
๓.๒ เพือ8 ให้เกิดความโปร่งใสต่อองค์กรองค์การบริหารส่วนตําบล
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ จํานวน ๑ ฉบับ
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ มอบให้แต่ละส่วนราชการเสนอโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ทีม8 วี ตั ถุประสงค์เป็ นการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต
๖.๒ สํานักปลัดรวบรวมแล้วเสนอผูบ้ ริหารอนุมตั ิ
๖.๓ แจ้งทุกส่วนราชการเพือ8 ให้ทราบแผนปฏิบตั กิ าร แล้วขับเคลือ8 นให้บรรลุวตั ถุประสงค์
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน
กําหนด

-71รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที8 ๕๕ มิตทิ 8ี ๔/๔.๔/๔.๔.๒
๑. ชื&อโครงการ ติดตามและประเมินผลตามแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล / ที&มาของโครงการ
เพือ8 ให้สามารถติดตามทราบได้วา่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หรือไม่
๓. วัตถุประสงค์

เพือ8 ให้สามารถตรวจสอบได้วา่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตดําเนินการบรรลุวตั ถุประสงค์หรือไม่
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ทีก8 าํ หนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตแผนปฏิบตั ิ
๕. พืนJ ที&ดาํ เนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๖. วิ ธีดาํ เนิ นการ
๖.๑ แจ้งทุกส่วนราชการกําหนดตัวชีวI ดั ของทุกโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๖.๒ ประเมินผล
๖.๓ รายงานผูบ้ ริหารเพือ8 ทราบและปรับปรุงแก้ไข
๗. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนิ นการ ๙. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
๑๐. ตัวชีJวดั /ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ได้รบั ประเมินผล

ภาคผนวก

