การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
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คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ระบบสังคม และการเมืองการปกครองและการบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่ อนของประเทศไทยให้ มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างเท่าเทียมที่ต้อง
ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและ
พัฒนาคนควบคู่กันไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิ ดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่
ถูกต้ อง รวมทั้งเข้าใจวิถี ชีวิต ที่มีค วามหมายและคุณ ค่าประกอบกั บคณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ได้ มีคาสั่ ง ที่
69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ กาหนด มาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ้งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว บรรลุได้อย่างเป็นรูปธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ จึงได้จัดทาแผนปฏิบั ติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจาปีงบประมาณ 2561-2564 ขึ้น เพื่อขับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ต าม วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ และถือเป็นการ
ปฏิบัติตามคาสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบาย
ระดับชาติอีกทางหนึ่งด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ

ส่วนที่ 1

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ
อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
......................................
หลักการเหตุผล
การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องสาคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการ
ดับปัญหาที่สาเหตุซึ่งหากปล่ อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้น ก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 ตัวชีวัดที่ 6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กาหนดให้มีการดาเนินการด้านการ
ป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต โดยให้ มีก ารจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
โดยให้ ความส าคัญกับ การดาเนินงานที่มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรมการให้ บริการของหน่วยงาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน อันจะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น และรัฐบาลได้กาหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
เป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความ
ร่วมมือในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดเพิ่มเติม
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติมี คาสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการหรือ
มีส่วนร่วมกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบั งคับ ที่เกี่ ย วข้ องกั บ การบริ ห ารงานบุ คคล โดยให้ บั งคับ ใช้ม าตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และ
มาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์ สุจริ ต ควบคู่กับ การบริ หารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด

-2การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจึงเป็นเครื่องมือทางการ
บริหารที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันสาหรับคนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ได้ทางานให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น และไม่ทาให้คนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทางานของ
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ทั้งนี้จะเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันไม่ให้ใช้อานาจหน้าที่ใยการบริหาร
ราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญจึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลสะเดาต่อไปและ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญบริหารงานโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาลต้านการทุจริต”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ปฏิบัติราชการเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น มีการปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีขั้นตอนการดาเนินการที่
โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการดาเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีการดาเนินการ
ตามภารกิจโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่องค์กรที่ มีมาตรฐานด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมในการทางาน ตรวจสอบ
ได้ และมีเกียรติภูมิในความโปร่งใส
พันธกิจ ( Mission )
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
เพื่อให้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล”
คาอธิบายพันธกิจ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะเป็นการดาเนินงานทางานแบบบูรณาการทั้ง
ระบบ เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในดารงชีวิต ตั้งแต่
พื้นฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต การ
ทางานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และมีกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพราะประชาชนสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของ

-3ชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพื่อยกระดับธรรมมาภิบาล ความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ.ศ.2564
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
1. เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
2. เพือ่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฎิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. เพื่อเสริ มสร้ างและปรั บ ปรุ งกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่ว นตาบลที่มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง
เป้าหมาย
1. ข้ า ราชการฝ่ า ยการเมื อ ง ข้ าราชการฝ่ า ยบริ ห าร บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล รวมทั้ ง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อ สงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ
3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริการราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5. ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูงกว่าร้อยละ 65
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. เป็นกลไกและเครื่องมือที่สาคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้การบริหารงานมี
ความโปร่งใส
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความ
โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น
4. จัดทาบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการทุจริตได้
ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
5. องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนป้องกันการทุจริตและนาไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับ
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้วย
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ส่วนที่ ๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

1.1 สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่ บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้าราชการการเมื องฝ่ ายบริห าร
ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายสภา
ท้ อ งถิ่ น และฝ่ า ยประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรม: พิจารณากาหนดให้มี โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานและเจ้าหน้าที่อบต.
วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายมีจิตสานึกและตระหนักถึง
1.1.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
ความสาคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้
- ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพงาน
ปริมาณงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน(MOU)
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
- ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หรืออานาจหน้าที่ในการแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น เต็มใจ รวดเร็ว
- มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
- มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทางานที่ดีมีคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กัน
- มีมาตรการในการแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ,
ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่ทาให้เกิดความ
เสียหายอันเนื่องจากการทางานที่ผิดพลาด

ปี
2561

ปี
2562

ปี
ปี
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

350,000

350,000

350,000

350,000

หมาย
เหตุ
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มิติ
1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1 สร้างจิตสานึกและความ
1.1.2 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวล
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
จริยธรรม
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
- กาหนด พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายสภา
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่าง
ท้องถิ่น และฝ่ายประจาของ
จริงจัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- มีการใช้แอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100
และ 103 เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้
บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชั่น เพื่อ
ตระหนักในการดารงตนตามอานาจหน้าที่และกรอบของ
กฎหมาย

ปี
2561

ปี
2562

ปี
ปี
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-6มิติ
1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ
1.2 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม: รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
วัตถุประสงค์: เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบกิจการ ประชาชน
ทุกเพศวัย ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในการดาเนินกิจการ การประพฤติ
ตน โดย
1.2.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
- สร้างค่านิยม สังคมคุณธรรมต้านการทุจริต
- กิจกรรมรณรงค์และจัดนิทรรศการในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
สากล (ประเทศไทย)
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น
- พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
- อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมให้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน

ปี
2561

ปี
2562

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

ปี
ปี
2563 2564

-

-

หมาย
เหตุ
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ภารกิจตามมิติ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1.3 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม: อบรมและยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างฯ
วัตถุประสงค์: เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีจิตสานึกและตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต
1.3.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
- นาหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วัน
วิสาขบูชาฯ
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
- เสริมประสบการณ์ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ
- สร้างเครือข่ายเยาวชนต้านการทุจริต
- รณรงค์ต้านยาเสพติด
- รักการออม
จานวน 20 โครงการ/กิจกรรม

ปี
2561

ปี
2562

ปี
ปี
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ
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ภารกิจตามมิติ

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ 2.1 แสดงเจตจานงทาง
ทุจริต
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม: กาหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/คาสั่ง/ระเบียบเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์: เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
- ผู้บริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส/ตรวจสอบได้
กิจกรรม: กาหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/คาสั่ง/ระเบียบเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างกระบวนการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือนและการมอบหมายงาน
- ดาเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเป็นอย่างดี
2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ
- การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างให้สาธารณะชนทราบ
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการเปิดซองสอบราคา ตรวจงานจ้าง
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2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ 2.2 มาตรการสร้างความ
ทุจริต
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อานาจหน้าที่ตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ โดยให้ความสาคัญดังนี้
- จัดให้มีคู่มืออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการ
ราชการส่วนท้องถิ่น
- แสดงขัน้ ตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน
- ให้บริการตามลาดับก่อน-หลังและไม่เลือกปฏิบัติโดยใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ
- ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ สานักงานและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตาบล
- เปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน ระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน
- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ
2.3.2 มีการกระจายอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์การ
บริหารส่วนตาบล
- การให้ข้อมูลความรับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานออย่างชัดเจน
- ปฏิบัติงานโดยใช้อานาจหน้าที่โดยธรรมและกฎหมาย
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2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
ทุจริต
หน่วยงานบุคคลในการดาเนิน
- ครอบครัวตัวอย่าง/บุคคลต้นแบบ
กิจการ ความประพฤติปฎิบัติ 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์
ท้องถิ่น - กิจกรรมวันพัฒนาท้องถิ่น
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมเครือข่ายวินัย
- อาสาสมัคร/วิทยากรฐานการเรียนรู้ศูนย์ปรัชญา ศก.พอเพียง
2.5 มาตรการจัดการในกรณี 2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและบริหาร
ตรวจสอบพบการทุจริต
ราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
- จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฎิบัติราชการของ อปท.
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- รับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยงานกากับดูแล
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท.ที่ปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
- มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทาผิดอย่างเหมาะสม
- ติดตาม ตรวจสอบผู้กระทาผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
รวม
จานวน..25....โครงการ/กิจกรรม
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3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ของ อปท.
ได้ทุกขั้นตอน

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
- ประกาศแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ
- ผลการประเมินการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชน
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
- เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับและสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดาเนิน
กิจการตามอานาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
- จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทาข้อบัญญัติ/ปรับปรุงข้อบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
- สนับสนุนเครือข่ายสมาคมการป้องกันการทุจริตจังหวัดบุรีรัมย์
- จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน
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3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก
- กาหนดช่องทางร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน
- การประกาศเผยแพร่/ขั้นตอนร้องเรียน
- มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและสะดวก เช่น มีกล่อง
รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่สานักงาน/ที่ทาการกานันผู้ใหญ่บ้าน/ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน
- ศูนย์ดารงธรรมอบต.พรสาราญ
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลาและแจ้งผล
การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
- การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน
- มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต
- มีระบบการคุ้มครองพยานหรือผู้ให้เบาะแสการทุจริต
- เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เช่น
www.pornsamran.go.th
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3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ
3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การ
จัดทางบประมาณ
- แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
- การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ
- การมีส่วนร่วมดาเนินตามโครงการ
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในจัดหาพัสดุ
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
- การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ
- การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ
จานวน 23 กิจกรรม/โครงการ
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4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน 4.1 มีการจัดวางระบบและ 4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ รายงานการควบคุมภายใน
กากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจเงิน
- กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทางานเป็นอิสระ
แผ่นดิน
- ระบบการควบคุมภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง ป้องกันการ
ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มี
การจัดทาแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
- มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
- มีการนาผลการประเมินตรวจสอบภายในไปปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
- รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี
4.1.3 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทาและปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสารตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
หรือ ข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
4.2 การสนับสนุนให้ภาค
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับดูแลการ
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ขรก.พนจ.
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
- แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล
บริหารราชการตามช่องทางที่
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตราก่าลังและและแผนพัฒนา
สามารถดาเนินการได้
บุคลากร
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
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ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

บริหารงานประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ
- ให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ
- จัดให้มี/เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการดาเนินโครงการและการใช้
งบประมาณให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและแก่ผู้ที่ร้องขอ
หรือขอดู
4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ ประชาชนมีส่วนร่วม
จัดหาพัสดุ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ
บริหารราชการตามช่องทางที่
- จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
สามารถดาเนินการได้
- ออกประกาศรายงานผลการดาเนินโครงการทุกขั้นตอนให้
ประชาชนทราบและตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
4.3 การส่งเสริมบทบาทการ 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ตาบลให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบที่กาหนดไว้
- โครงการพัฒนาและฝึกอบรมเพิ่มพูน ศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างฯ
4.3.2 ส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
เช่น การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ถาม รวมทั้งให้มีการ
ปรึกษาหารือในร่างข้อบัญญัติ ญัตติที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา
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ภารกิจตามมิติ

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ ของชุมชนและบูรณาการทุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
- ขยายผลการดาเนินการการป้องกันการทุจริต มีบอร์ดนิทรรศการ
- สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
- มีการพัฒนาความร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายการป้องกันการ
ทุจริตจังหวัดบุรีรัมย์ และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริต
4.4.3 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4.4.4 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ดารงธรรม อบต.
พรสาราญ
จานวน 17 กิจกรรม/โครงการ

ปี
2561

ปี
2562

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

100,000

100,000

ปี
ปี
2563 2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

-18-

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษีท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จั ด เก็ บ รายได้ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการจั ดเก็ บรายได้ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บรายได้ นั้น
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีฐานะการคลังที่เข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษี
ท้องถิ่น และชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้กับประชาชนผู้ชาระภาษี
เพื่อเป็ นช่องทางให้ ป ระชาชนผู้ เสีย ภาษีได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีห รือการใช้
จ่ายเงินภาษี เพื่อสร้างความร่วมมือ และความเข้าใจร่วมกัน ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลพรสาราญ ผู้นาหมู่บ้านประชาชนผู้ชาระภาษี และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่น การชาระภาษี สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชาระภาษีตรงตามกาหนด
3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นาหมู่บ้ าน และ
ประชาชนทั่วไป จานวน 80 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ
6. วิธีดาเนินการ
1.1 จัดทาโครงการ เสนอโครงการ ผู้บริหารอนุมัติ
1.2 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการอบรม
1.3 ดาเนินการฝึกอบรม

-191.4 ประเมินผลการสรุปผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม
8. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ
อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้ เข้ารั บ การฝึ กอบรม มีค วามรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของการจัดเก็บภาษี ที่องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองมากขึ้น เกิดความเข้าใจระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
2. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้มีประกาศสานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม
2559 และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อความอาลัย
หรือกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จนั้น
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ถวายอาลัย
และส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็ น ล้ น พ้น อั น หาที่ สุ ด มิไ ด้ โดยการถวายสั ก การะเบื้อ งหน้ าพระบรมโกศ
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทรงครองสิ ริราชสมบั ติ ด้ว ย
ทศพิธราชธรรม ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย เป็นศูนย์รวมดวงใจ
ของปวงชนชาวไทย รวมทั้งประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและทางานยึดมั่นตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทใต้พระบารมี น้ อมน าหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
ประชาชน องค์การบริ หารส่ว นตาบลสะเดา จึงกาหนดจัดโครงการถวายความอาลัยและสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมราลึก
ถึงพระมหากรุ ณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช ที่ มีต่อ ปวงชนชาวไทยตลอด
ระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ยาวนานถึง 70 ปี
3. วัตถุประสงค์
1. ,มุ่งเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย
2. เพื่ อ ให้ ป ระชาชน ได้ มี โ อกาสแสดงออกซึ่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ถวายอาลั ย และส านึ ก ในพระ
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
3. เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและทางานยึดมั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทใต้
พระบารมี น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

-214. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. เชิงปริมาณ จานวน 135 คน ประกอบด้วย
- ประชาชนทั่วไป จานวน 123 คน
- อานวยความสะดวก/ประสานงาน/สื่อสาร ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลพร
สาราญ จานวน 12 คน
2. เชิงคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ มีการประสานงานอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดี ถวายอาลัย และสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการดาเนินการที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และอยู่ในขอบเขตอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
เป็นไปตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด
5. พื้นที่ดาเนินการ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
6. วิธีดาเนินการ
๑.อบรมเพื่อศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและทางานตามรอยเบื้องยุคลบาท
๒.ร่วมกล่าวถวายอาลัยและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
๓. ร่วมกล่าวถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
7. ระยะเวลาดาเนินงาน ในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2560
8. งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 130,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มุ่งเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย
2. ประชาชนได้ มี โ อกาสแสดงออกซึ่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ถวายอาลั ย และส านึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยการถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
3. ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและทางานยึกมั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทใต้
พระบารมี น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
กิจกรรม
1. กาหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/คาสั่ง/ระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติงานเพื่อสร้างกระบวนการที่มีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
2. สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง
โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน
ดาเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเป็นอย่างดี
3. การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ
- การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างให้สาธารณะชนทราบ
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการเปิดซองสอบราคา ตรวจงานจ้าง
4. การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความสาคัญดังนี้
- จัดให้มีคู่มืออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่น
- แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน
- ให้บริการตามลาดับก่อน-หลังและไม่เลือกปฏิบัติ
- ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กิจกรรม :
1. มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย ณ สานักงานและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตาบล
- เปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน ระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน
- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ
2. มีการกระจายอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์การบริหารส่วนตาบล
- การให้ข้อมูลความรับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานออย่างชัดเจน
- ปฏิบัติงานโดยใช้อานาจหน้าที่โดยธรรมและกฎหมาย
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 5
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของ อปท. ได้ทุกขั้นตอน
กิจกรรม :
1. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
- ประกาศแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ
- ผลการประเมินการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชน
3. มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กั บการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน
- เผยแพร่ ข้อ มูล การให้ บริ การต่า ง ๆ กฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย ข้อบัง คับและสถานที่
ให้บริการอย่างชัดเจน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 6
มิติที่ 3 ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการโครงการ โครงการจัดทาแผนพัฒนา อบต.พรสาราญ ฯลฯ
๒.หลักการและเหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้จัดทาหรือทบทวนให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญและเป็นการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ตาบลพรสาราญนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์กรบริหารส่วนตาบลพรสาราญและเพื่อให้การดาเนินการ
ตามยุ ทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่กาหนดไว้ส าเร็จลุ ล่ ว งบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒ นา
ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ จึงต้อง
จัดทาแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ
๓.วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น
2.เพื่อให้แผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ บาล ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มจังหวัดโดยมีพื้นฐานจากความต้องการของประชาชน
3.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นเครื่องมือการ
บริหารงานเพื่อสร้างประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงทิศ
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ ในช่วงสี่ปี
๔.เป้าหมาย
4.1 จัดประชุมประชาคม เพื่อรั บฟังปั ญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลพรส าราญ ทั้ง 19
หมู่บ้าน
4.2 จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ อปท.จานวน 50
เล่ม

-26๕.วิธีดาเนินการ
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณา
5.2 ดาเนินการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
5.3 จัดประชุมประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
5.4 รวบรวมประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากการประชุมประชาคม
5.5 จัดประชุมประชาคมระดับตาบล
5.6ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ.
5.7 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ
5.8 ขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
5.9 จัดทาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เผยแพร่ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
5.10 สรุปและรายงานผลการดาเนินการ
๖.ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม - ตุลาคม 2559
๗.สถานที่ดาเนินการ
7.1 องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
7.2 หมู่ที่ 1-19 ตาบลพรสาราญ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
๘. งบประมาณ
เบิกจ่ายในงบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ ในหมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ ( หน้า / ) จานวน บาท ( )
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาด้านต่างๆ

-2710.2 ทาให้ เกิดผลสมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการ
ประชาชน
10.3 ได้แผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มจังหวัด ประชาชนมีเวทีการเสนอปัญหาความต้องการ/
โครงการ/กิจกรรม/ตามความต้องการของประชาชน
10.4 เป็นการพิจารณาทาโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจาการจัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม
10.5 ได้ส่งเสริมกระบวนการมีส่ วนร่วมของประชาชนที่เป็นหัวใจสาคัญตามระบบประชาธิปไตย และองค์การ
บริหารส่วนตาบลพรสาราญมีแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแนวทางสาหรับผู้ปฏิบัติในการดาเนินการ
ในช่วงสี่ปี และเป้นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายที่ใกล้เคียงกับความจิง
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 7
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วน
ตาบลพรสาราญ
2. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคม และการเมืองในปัจจุบัน ทุกภาคส่ว นของสั งคม ต่างให้
ความสาคัญกับ ธรรมาภิบาลมาตรฐานความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการกลไกสาคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ปฏิบัติงาน ผู้นาชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความ
รับผิดชอบตระหนักในการใช้อานาจหน้าที่ของตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติภารกิจหรือบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการมีส่ วนร่วมจากประชาสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่
ประชาชน ผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งนี้ เมื่อได้พิจารณาถึงผลผลิต (Out put) และผลลัพธ์ (Out
Come) จากการนาหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานความโปร่งใสมาเป็นแนวทางปฏิรูปการบริหารจัดการกลไกของ
หน่วยงาน องค์กรแล้ ว พบว่า ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่จะสามารถพัฒนายกระดับขับเคลื่อนหน่วยงานของตน
เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานความโปร่งใสนั้น ประกอบด้วยตัวแปรสาคัญ 4 ประการ คือ
1. ตัวแปรเกี่ยวกับนโยบายขององค์กรและศักยภาพผู้บริหาร
2. ตัวแปรเกี่ยวกับความชัดเจนในโครงสร้างและรูปแบบกลไกการตรวจสอบภายในขององค์กร
3. ตัวแปรเกี่ยวกับการใช้อานาจและมาตรฐานการใช้ดุลยพินิจ
4. ตัวแปรเกี่ยวกับความสามารถในการสนองตอบข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชน
ดังนั้ น จากตัว แปรดังกล่ าวข้างต้น ซึ่งนับเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่ จะผลักดันหรือนาพาให้
องค์กรก้าวไปสู่ความสาเร็จในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานความโปร่งใสได้หรือไม่นั้น จะต้องมี
องค์ประกอบหลายส่วน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กระจายอานาจการ
ปกครองจากส่วนกลางสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่ น โดยกาหนดให้หน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาค
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง และมีอานาจในการบริหารงานตาม
อานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สุขของประชาชนในภูมิภาคและท้องถิ่นเป็น
ส าคั ญ (มาตรา 282 - 284) และทิ ศ ทางตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า ว ท าให้ ก ารจั ด ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นต้องปรับเปลี่ยนไปในประการสาคัญที่
มุ่งหมายให้หน่วยงานส่วนของตนได้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) รวมทั้งจัดให้มี
บริการสาธารณะตามมาตรฐานที่ประชาชนมุ่งหวัง เพื่อคุ้มครองประโยชน์สุขของประชาชนในภูมิภาค และ
ประเทศเป็นส่วนรวม ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดผูกพันในการให้บริการประชาชนใน
พื้นที่อย่างแท้จริง ควรมีการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย

-29หลั กเกณฑ์แ ละวิธี บ ริ ห ารกิจ การบ้ า นเมื องที่ดี พ.ศ. 2546 และยุ ทธศาสตร์ ช าติ ว่าด้ว ยการป้องกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 – 2555
3. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเสริ ม สร้ างให้ ค ณะบริ ห ารท้องถิ่น ข้ าราชการฝ่ ายการเมื องและฝ่ า ยประจา ผู้ แทนชุมชน
ประชาชนและเยาวชน มีจิตสานึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใสสะอาด
๒.เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใส ของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ
๓.เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่า งคณะบริหารท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจา
ผู้แทนชุมชน ประชาชนและเยาวชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักธรรมา
ภิบาลกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลพรสาราญ จานวน 80 คน
- ผู้แทนชุมชน ในพื้นที่ตาบลพรสาราญ จานวน 85 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 165 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีดาเนินการ
๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ
๒. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
๓. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ(รายละเอียดตามกาหนดการ)
๔. ติดตามและประเมินผล
๕. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม –มิถุนายน 2560
8. งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป

-309. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ
1. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลพรสาราญ ผู้แทนชุมชนประชาชนและเยาวชน มีความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. คณะบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
พรสาราญ ผู้แทนชุมชน และเยาวชน ตระหนักและให้ความสาคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
3. คณะบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
พรสาราญ ผู้แทนชุมชน และเยาวชน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาตาบลพร
สาราญ

