แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี
( พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔ )
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาวจังหวัดเลย

คานา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ได้จัดทาขึ้นภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สาหรับองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ งองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนป่ า ซางได้ ด าเนิ น การจั ด ท าตามคู่ มื อ การจั ด ท า
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นภูมิตุ้มกัน
สาหรับ การปฏิบั ติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางในการทางานให้บังเกิดประโยชน์ สุขของ
ประชาชนในตาบลโนนป่าซาง
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบล
โนนป่าซาง จะเป็นประโยชน์ และมีส่วนช่วยในการป้องกันการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่า
ซาง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่กาหนดไว้ว่า .:”ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”

งานนโยบายและแผน สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
พฤษภาคม ๒๕๖๐

สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ 1 บทนา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
เป้าหมายของการจัดทาแผน
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
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ส่วนที่ 2 แผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการและจานวนประมาณที่ดาเนินการ ๔ ปี(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔)
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามมิติ ๑
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามมิติ ๒
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามมิติ ๓
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามมิติ ๔

๘
๘
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๑๓
๑๖

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑๙

ส่วนที่ 1
บทนา
1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยง
ของการ ทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่
อาจเกี่ยวข้อง กับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลหรือไม่ ซึ่งการทุจริตระดับท้ องถิ่นมีปัจจัยมาจากการกระจายอานาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง เป้าหมายแท้จริงของการกระจายอานาจนี้เพื่ อให้สามารถดาเนินการตอบสนองการ
ให้บริการต่างๆในพื้นที่โดยไม่ ต้องรอจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แต่จากแนวทางในการ ปฏิบัติทาให้แนวโน้มการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยลักษณะ
การทุจ ริต มี อาจเกิด จากด้ าน งบประมาณ ,ด้า นบุค ลากร,ด้ านระเบี ยบกฎหมายหรื อแนวทางปฏิบั ติ ,ด้า น
คุณธรรมจริยธรรม,การขาดความรู้ ความเข้าใจของคนในพื้นที่ ที่ไม่สามารรถปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบได้
การตรวจสอบที่ไม่คลอบคลุมหรือขาด ประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การใช้อิทธิพลในท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานประกอบกับอาศัย
แนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)การ
วิเคราะห์เพื่อการกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาให้การ ปฏิบัติงานขององค์กรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนทั้งนี้ทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง “เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ” ผลประโยชน์ ทับซ้อน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั น (ประเทศ
ไทย) ให้ความหมายว่า “ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ ส่วนรวมขัดกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จึงต้องไม่มี ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง”
ในการวิเคราะห์ใช้เทคนิค
SWOT จุดอ่อน - ระบบการทางาน มีความยุ่งยาก ซับซ่อน ภาระงานหน้าที่เพิ่มขึ้น
- บุคลากรมีภูมิหลังที่มาแตกต่างกัน
จุดแข็ง - มีระเบียบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
- เป็นหน่วยงานที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ได้ตลอดเวลา
โอกาส - มีหน่วยงานภายนอก เข้าตรวจสอบแนะนาในการปฏิบัติงาน
อุปสรรค – ประชาชนส่วนมากยังไม่เห็นความสาคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมขอ
งอบต.
- ผู้ประกอบการไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคานึงถึงแต่ประโยชน์ตัวเอง
ดั งนั้น จึ งกาหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญ หาในการปฏิบั ติ งานเพื่ อป้ องกัน การทุ จริ ต และป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับ ซ้อนขึ้น ดังนี้

1 ส่งเสริมปลูกจิตสานึกการมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
2.การสร้างสังคมให้สะอาดด้วยการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีความตระหนักถึงประโยชน์
สาธารณะ
-2หลักการเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อานาจรัฐใน
การปกครองและ บริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้าน
ต่างๆ ซึ่งดาเนินการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
และมีความเข้าใจในสภาพ และรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการ
ส่วนกลางในการปฏิบัติงานและการ ดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
และประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้น การปฏิบั ติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้
อานาจ ในตาแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหา ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิด ขึ้นมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งใน
เชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช ตามคาสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙ /๒๕๕๗เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน ของรัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
กาหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน การตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้
เกิดการทุจริตได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒กันยายน ๒๕๕๗ก็ได้ กาหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่
มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของ
รัฐบาลกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตกับ
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๓ ธั น วาคม ๒๕๕๗และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้ วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)และระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖ 4)ไปสู่การ
ปฏิ บั ติ โดยก าหนดในแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา และแผนพั ฒ นาสามปี แ ละเป็ น การสอดคล้ อ งกั บ การ
ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดย
ทาง ส านั ก งาน ป.ป.ช. เสนอการบู ร ณาการเครื่ อ งมื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมการด าเนิ น งาน ( Integrity
Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกัน และสร้าง
เครื่องมือประเมินที่ ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง ๗,๕๗๑ แห่ง โดยมุ่งหวังให้
เกิดการ บริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนาผลที่ได้จากการประเมินเพื่อ
ใช้ในการ กาหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ ดีขึ้นในอนาคต และเป็นการปฏิบั ติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง จึงได้จัดแผนปฏิบัติ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการ
-๓แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ ชอบภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 –
๒๕๖๔ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง และเพื่อให้ทุกหน่วยงานใน องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่า
ซาง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององการบริหารส่วนตาบลโนน
ป่าซาง ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่า
ซางเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิด
ความโปร่งใส มี ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึก
ค่านิยมของสังคมให้ ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่
สอดคล้องกับพระราช กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ได้เล็งเห็นถึง ความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒๕๖1 – ๒๕๖๔ นี้ขนึ้ เพื่อเป็นแผนปฏิบัติ
การในการดาเนินการเรื่องโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้ สามารถทางานด้วยความ
โปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า และ
รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางจึงกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตามแนวทางดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
.”สังคมมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันการทุจริต ”
พันธกิจ ( Mission )
1. ส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้สังคมมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
2. พัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ
3. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
1. เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่า
ซาง

2. การเสริม สร้ า งจิ ต ส านึ กและความตระหนั กในการปฏิ บั ติห น้ า ที่ ร าชการให้ บั งเกิ ด ประโยชน์ สุข แก่
ประชาชน ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิด ข้อสงสัยในการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ และแสวงหาหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3. การบริ ห ารราชการขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลโนนป่ า ซางเป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี
4. การปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. การเสริ ม สร้ า งและปรั บ ปรุ ง กลไกในการตรวจสอบองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนป่ า ซาง ที่ มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง

-๔–
เป้าหมาย
1. ข้ า ราชการทั้ งฝ่ า ยการเมื อ งและฝ่ า ยประจ าขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนป่ า ซางตลอดจน
ประชาชน มีจิตสานึกใน เรื่องของความซื่อสัตย์ สุ จริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิ
ชอบทุกฝ่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้ องกัน และ ปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อานาจ ให้เหมาะสม
5. องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนป่าซางมี จิตสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้ วย
ความโปร่งใส
2.ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนป่าซาง มี ระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมี ประสิทธิภาพและลดโอกาส
ในการกระทาการทุจริต และประพฤติมิชอบ
3. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
4. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต

5. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนป่าซางได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการ
ป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. ส่งเสริมทุกหน่วยงานนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต
๑.๑ ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
๒.๑ ส่ งเสริ ม ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ การบริห ารส่ว นตาบลโนนป่ าซางมีค วามรู้ ความเข้ าใจ
รวมทั้งมี
การฝึกอบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรม
-๕๒.๓ ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิ บัติตนของเจ้าหน้าที่ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนป่าซางให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๓.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนน
ป่าซางปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณ ค่าของ
การประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๓.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร่วมพลังป้องกันและต่อต้านการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางกับองค์กรทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๑ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบล
โนนป่าซางกับองค์กรทุก ภาคส่วน
๑.๒ ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวกั บ การป้อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต ขององค์การบริ หารส่วนตาบลโนนป่า ซางตลอดจนการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ด้านการทุจ ริต หรือประพฤติมิชอบใน องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่า
ซางจากทุกหน่วยงาน เพื่อนาไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อ ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และ
เป็นอิสระใน การทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
๑.๔ ส่งเสริ ม สนับ สนุ น ให้ มีร ะบบอิ น เทอร์ เน็ ตเพื่ อท าการเผยแพร่ ประชาสั มพั น ธ์ ในการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางโดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๒.๑ เสริมสร้า งกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภ าคประชาชนมีค วามตื่น ตัวต่อสภาพปัญ หาการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้าง หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนป่าซาง
-๖มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. พัฒ นาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ
๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต มี โครงสร้ า งของหน่ ว ยงานอั ต ราก าลั งการบริ ห ารงานบุ ค คล และงบประมาณที่
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและ ความรับผิดชอบ
๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการ โดยกาหนดให้ แยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจการพิจารณาคดี เพื่ อสามารถถ่วงดุลหรือ
ยับยั้งอีกอานาจหนึ่งได้
๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนป่าซาง ด้วย กันเอง
๑.๔ ให้ ห น่ ว ยงานทุ ก หน่ ว ยงาน ควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล การใช้ อ านาจในการ
ปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม
๒. สร้ า งกลไกความร่ ว มมื อ ระหว่า งองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลโนนป่ า ซาง กั บ ภาคเอกชนให้ มี
ศักยภาพในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
กับภาคเอกชนหรือ หน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน

๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๑ กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
๑.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้ มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)

-๗ส่วนที่ 2
แผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง แยกตามมิติ ดังนี้
มิติ ๑. การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
มิติ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติ ๓. การส่งเสริมการมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติ ๔. การเสริ มสร้า งและปรั บปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบั ติร าชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้
อ
ง
ถิ่
น

-๘แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
มิติ

ภารกิจ ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.การ
สร้าง
สังคมไม่
ทน
ต่อการ
ทุจริต

๑.๑.การสร้าง
จิตสำนึกและ
สร้าง ความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและ
ฝ่าย ประจา

๑.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างเพื่อพัฒนา
บุคลากรนาไปสู่การปฏิบัติงาน
๒.โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๑.๒ การสร้าง
จิตสานึกและ
สร้าง ความ
ตระหนักของ
ภาคธุรกิจและ
ประชาชน

๑.โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒ .โครงการฝึกกลุม่ อาชีพต่างๆใน
ชุมชน

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๒,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๓.โครงการอบรมให้วามรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบพัสดุและระเบียบวิธี
งบประมาณ
๔ .โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

ปี๒๕๖๑
ปี๒๕๖2
ปี๒๕๖3
ปี๒๕๖4
หมาย เหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,๐๐๐
30,๐๐๐
30,๐๐๐
30,๐๐๐ งบประมาณที่ใช้ใน
การดาเนินการขณะ
จัดกิจกรรมแต่ละ
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ กิจกรรมอาจเพิ่มขึ้น
หรือลดลงจากที่
ประมาณการใน
แผนปฏิบัติการฯได้

๒,๐๐๐

ใช้งบประมาณ
บริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

-๙แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
๑.๓ การ
ปลูก
จิตสานึก
และ ความ
ตระหนักแก่
เด็กและ
เยาวชน

รวม

๑.กิจกรรมประกวดคาขวัญ/บทความ
ด้านการป้องกันการทุจริต

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

๒.โครงการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนระ ๒0,๐๐๐
ตับตาบล/จ้างนักเรียน นักศึกษาในช่วง
ปิดเทอม

๒0,๐๐๐

๒0,๐๐๐

๒0,๐๐๐

๓.โครงการ “แข่งขันกีฬาประชาชนต้าน ๘๐,๐๐๐
ยาเสพติด”

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๔.กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

30,๐๐๐

30,๐๐๐

30,๐๐๐

30,๐๐๐

๓๒๐,๐๐๐

๓๒๐,๐๐๐

๓๒๐,๐๐๐

๓๒๐,๐๐๐

จำนวน ๑๐ โครงการ

ใช้งบประมาณ
บริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
๑.๑.๓ การ
ปลูก
จิตสานึก
และ ความ
ตระหนักแก่
เด็กและ
เยาวชน

รวม

๑.กิจกรรมประกวดคาขวัญ/บทความ
ด้านการป้องกันการทุจริต

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

๒.โครงการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนระ ๒0,๐๐๐
ตับตาบล/จ้างนักเรียน นักศึกษาในช่วง
ปิดเทอม

๒0,๐๐๐

๒0,๐๐๐

๒0,๐๐๐

๓.โครงการ “แข่งขันกีฬาประชาชนต้าน ๘๐,๐๐๐
ยาเสพติด”

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๔.กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

30,๐๐๐

30,๐๐๐

30,๐๐๐

30,๐๐๐

จำนวน ๗ โครงการ

๒๘๕,๐๐๐

๒๘๕,๐๐๐

๒๘๕,๐๐๐

๒๘๕,๐๐๐

ใช้งบประมาณ
บริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

-1๐แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
มิติ

ภารกิจ ตามมิติ

๒.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจำนง ทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1.นโยบายการป้องกันการทุจริต

ปี๒๕๖๑
ป ี๒๕๖2
ปี๒๕๖3
ป ี๒๕๖4
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการ
ทุจริต

-

-

-

-

3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

-

-

-

-

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒.2มาตรการสร้าง ๑.กิจกรรมคณะกรรมการการพิจารณา
ความโปร่งใสใน
ความดีความชอบ/การดาเนินการทาง
การปฏิบัติราชการ วินัย

30,๐๐๐

30,๐๐๐

30,๐๐๐

30,๐๐๐

-

-

-

-

๑.โครงการ “พัฒนาการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อการบริการประชาชน”
๓.มาตรการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิ ชอบ (,ศูนย์รับเรื่องราว การ
ทุจริต,ร้องเรียนทาง Website )

หมายเหตุ

ใช้งบประมาณ
บริหารงาน
ทั่วไป ตามปกติ

ใช้งบประมาณ
บริหารงาน
ทั่วไป ตามปกติ

-1๑แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
มิติ

ภารกิจ ตามมิติ

ปี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖2 ปี๒๕๖3
ป ี๒๕๖4
งบประม งบประม งบประมาณ งบประมาณ
าณ
าณ
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
๒.3 การใช้ดุลยพินิจ ๑.โครงการ “พัฒนาการบริหารงาน ๑๐,๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
ของพินิจของฝ่าย
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริการ
๐
บริหาร/เจ้าหน้าที่ให้ ประชาชน”
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
๒. กิจกรรม ประเมิน ๓๖๐ องศา
บ้านเมืองที่ดี
๒.4 การเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน
หรือบุคคล

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.กิจกรรมคัดเลือกพ่อดีเด่นแม่
ดีเด่น
๒.กิจกรรมคัดเลือกดารงตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

1
1๐,๐๐๐
๐,๐๐๐
10,๐๐๐
10,
๐๐๐
10,๐๐๐

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๓.กิจกรรมคัดเลือกผู้สูงอายุตัวอย่าง
๔.กิจกรรมคัดเลือกพนักงาน/ครู
ผู้ดูแลเด็ก /ลูกจ้างดีเด่น

10,
๐๐๐
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

หมาย เหตุ

ใช้งบประมาณ
บริหารงานทั่วไป ตามปกติ

ใช้งบประมาณ
บริหารงานทั่วไป ตามปกติ

-1๒แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
มิติ

ภารกิจ ตามมิติ

๒.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบรับแจ้งหรือ
พบการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.ศูนย์รับเรื่องราว การทุจริต,
ร้องเรียนทาง Website )
๒.มาตรการไต่สวนสอบสวน
ข้อเท็จจริง

ปี๒๕๖๑
ปี ๒๕๖2
ปี๒๕๖3
ปี ๒๕๖4
หมาย เหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ใช้งบประมาณ
บริหารงานทั่วไป
ตามปกติ
-

-

-

-

-

-

-

-

๘๐,000

๘๐,000

๘๐,000

๘๐,000

๒.จัดตั้งศูนย์คุณธรรมการป้องกันการ
ทุจริต
๓.มาตรการการดาเนินการทางวินัย
รวม

จำนวน

๑๕

โครงการ

-1๓แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
มิติ

๓.การส่งเสริม
การมีบทบาท
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

ภารกิจ ตามมิติ

๓.๑ การให้
ความรู้และ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑โครงการประชาสัมพันธ์ อบต.ทาง
สื่อและหอกระจายข่าว
๒. กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงาน
อบต.ประจาปีงบประมาณ
๓.กิจกรรมจัดทารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
๔.การให้ข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสาร
ผ่าน Website องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนป่าซาง
๕.การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอบรม
ให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
๖ โครงการอบรมให้ความรู้”ปปช.
ชุมชน คนต้านโกง”

ปี๒๕๖๑
งบประมาณ
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ปี๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ปี๒๕๖3
ปี๒๕๖4
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

หมายเหตุ

ใช้งบประมาณ
บริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

-1๔แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓.๒ กระบวนการ ๑.โครงการสนับสนุนการจัดทาเวที
รับฟังความ คิดเห็น ประชาคม เพื่อจัดทาแผนชุมชนและ
และการรับ เรื่อง แผนพัฒนาสี่ปี
ร้องเรียน
๒ แจ้งเหตุ ทาง โทรศัพท์
Website,Facebook ,Line ฯลฯ
๓ .ศูนย์รับเรื่องราว การร้องทุกข์ การ
ป้องกันการทุจริต,

ปี๒๕๖1
ปี๒๕๖2
ปี๒๕๖3
ปี๒๕๖4
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ
ใช้งบประมาณ
บริหารงาน ทั่วไป
ตามปกติ

-1๕แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
มิติ
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓.๓ การสร้าง กลไก
และ ช่องทาง
ส่งเสริมการมี ส่วน
ร่วมของ ประชาชน
ใน การบริหาร
กิจการ

๑.โครงการสนับสนุนการจัดทาเวที
ประชาคม เพื่อจัดทาแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาสามปี
๒.กิจกรรมจัดทาแผนการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนปาซาง
๓..กิจกรรมการร่วมจัดซื้อจัดจ้าง

รวม

ปี ๒๕๖1
ปี ๒๕๖2
ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓. กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงาน
อบต.ประจาปีงบประมาณ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

จานวน ๑๓ โครงการ

๒๔๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

หมายเหตุ

ใช้งบประมาณ
บริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

-1๖แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
มิติ
๔.การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจ ตามมิติ
๔.๑ การพัฒนา
กลไกการ
ตรวจสอบภายใน
องค์กร

๔.๒ การสนับสนุน
ภาคประชาชนให้
มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๑.กิจกรรมการจัดทา ตรวจสอบ/
ติดตาม ประเมินผลควบคุมภายใน
๒.กิจกรรมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทาง
ประกาศ, Website, บอร์ด
ประชาสัมพันธ์,สือ่ ,แผ่นพับ
๓.กิจกรรมการจัดทาแผนพัสดุจัดซื้อ
จัดจ้าง

๑.กิจกรรมจัดทาแผนการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนปาซาง
๒.กิจกรรมร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง
๓.กิจกรรมร่วมเป็นกรรมการสรรหา
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง

ปี๒๕๖๑
ปี ๒๕๖2
ปี๒๕๖3
ปี ๒๕๖4
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ
ใช้งบประมาณ
บริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

ใช้งบประมาณ
บริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

-1๗แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
มิติ

ภารกิจ
ตามมติ
๔.๓ การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภา
ท้องถิ่น

ปี ๒๕๖1
ปี ๒๕๖2
ปี ๒๕๖3
ปี ๒๕๖4
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)
๑.กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนา
และติดตาม ประเมินผล
แผนพัฒนา
2.คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภา/ยื่น
กระทู/้ ตั้งกระทู้ถาม ฯลฯ
3.กิจกรรมการเข้าร่วมเป็น
กรรมการ/อนุกรรมการ
ตรวจสอบการร้องเรียน ร้อง
ทุกข์
4.ฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน ลูกจ้าง /
ทัศนะศึกษาดูงาน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๕๐.,๐๐๐๐

๑๕๐.,๐๐๐๐

๑๕๐.,๐๐๐๐

๑๕๐.,๐๐๐๐

หมายเหตุ
ใช้งบประมาณ
บริหารงาน
ทั่วไป ตามปกติ

-1๘แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
มิติ

ภารกิจ ตามมิติ

๔.๔เสริมพลังการ มี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community)และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี๒๕๖๑
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖2
ปี๒๕๖3
ปี ๒๕๖4
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๑.กิจกรรมรณรงค์ “ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น”

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒.กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวน อบต./
ส่วนราชการ ในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
(MOU) การป้องกัน/เฝ้าระวังการทุจริต

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

จำนวน ๑๒ โครงการ

๒๖๐,๐๐๐

๒๖๐,๐๐๐

๒๖๐,๐๐๐

๒๖๐,๐๐๐

หมาย เหตุ

ใช้งบประมาณ
บริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
เพื่อพัฒนาบุคลากรนาไปสู่การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
(ตามมติที่ ๑ ภารกิจที่๑.๑)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
******************
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันป้องกันแลปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลโนน
ป่าซาง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ได้คานึงถึงการสร้างกาลังคนในการ
ปฏิบัติ ราชการอย่างมีคุณ ภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณ ธรรม
เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางทุกตาแหน่งมีความรู้ในขอบเขต ภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องว่าด้วยจรรยา วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น
ตลอดจนมีความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมสาหรับตาแหน่งหน้าที่
การอบรมคุณ ธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเพื่อพัฒนาบุคลากรนาไปสู่การปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรใน
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือว่าเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นมากในการพัฒนาองค์กร ทั้งในด้าน
ความรู้ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งวิ นั ย การรั ก ษาวิ นั ย กฎหมายเบื้ อ งต้ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา รวมถึงศิลปะการเป็น ผู้น า องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง จึงดาเนิน
โครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรในสานักงานให้มี
ความรู้ในทุก ๆ ด้ าน มีค วามสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถน าความรู้มาพัฒ นาส่วนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ทาอย่างมีพลัง มีความเป็นผู้นาในหัวใจคน มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้บริหาร เพื่ อนร่วมงานและต่ อหน่วยงานอย่างเต็มที่ และมีพ ฤติกรรมบริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีค วาม
สามัคคีในการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ข้อบังคับ กฎระเบียบที่บัญญัติไว้ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนาหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ใน
การดาเนินชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒.เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง รู้จักการทางานเป็นทีม ทางานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างานหน่วยงาน
เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีภายในองค์กร
๓.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบั ติหน้าที่ ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง

3. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และ
ผู้นาชุม จานวน ๘๐ คน
4. วิธีการดาเนินการ
1.เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
2.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ดาเนินการอบรม
3.ดาเนินการอบรมตามกาหนดโครงการ
4.ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
5.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
6.สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอเมืองโนนป่าซาง จังหวัดโนนป่าซาง
8.งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้ บ ริห าร สมาชิ กสภาองค์ก ารบริ หารส่วนต าบล พนั กงานส่ วนตาบล ลูกจ้ างและ
พนั กงานจ้ าง ที่เข้ารั บการฝึกอบรมตามโครงการผ่ านเกณฑ์ ป ระเมิน ความรู้ ในเนื้ อหาวิชาที่ได้รั บการ
ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สร้า งจิ ต สานึ ก ที่ ดี ให้ ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ กสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบล พนั ก งานส่ วนต าบล
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง นาหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ในการดาเนินชีวิต มีการพัฒนา
ด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และนาไปใช้ในการปฏิบัติงานและร่วมกันอย่างมีความสุข

๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ได้รู้จักการทางานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หน่วยงาน รวมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร
๓. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ได้รับความรู้ความเข้าใจว่าด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่
๑๑. ผู้เขียนโครงการ
(ลงชื่อ)…………………………………………..
(นายธีระเดช แก้วใสย์)
หัวหน้าสานักปลัด
๑๒. ผู้เสนอโครงการ
(ลงชื่อ) จ.ส.ท.………………………………….
(ประหยัด กรรณลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ
ความเห็น.....…………………………………………………………………………………………………..................................
(ลงชื่อ) ..............................................
( นายประยูร นครชัย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ค
ว
า
ม
เ
ห็
น
.....……………………………………………………………………………………………..................................................
(ลงชื่อ).....................................................
( นายคาแสน ทาดา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ
ค
ว
า
ม
เ
ห็
.....………………………………………………………………………...................................…………………….

น

…………………………………………………………………………………….…………………......
ลงชื่อ…………………………………………..
( นายทองอร ชารินทร์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
(ตามมติที่ ๑ ภารกิจที่๑.๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
1. ชื่อโครงการ

โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
3. หลักการเหตุผล
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันป้องกันแลปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนป่าซาง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง จึงจัดทาโครงการตาม
หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตน ของ
แต่ละบุคคลและองค์กร โดยคานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม ความมี
เหตุ มีผลและการมีภูมิคุ้มกัน ที่ดี ในตั วเอง โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและ
ระมัด ระวัง ควบคู่ไปกับการมีคุณ ธรรม ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือ
ปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสายใย เชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน
สร้างสรรค์พลังในทางบวก นาไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้ กระแสโลกาภิวัฒ น์ได้ ตั วอย่างภาคปฏิบัติที่รู้จักกันแพร่หลายตัวอย่างหนึ่งของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ ทฤษฎีใหม่ ที่ส่งเสริมการพัฒนา อย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการสร้างความมั่นคง
ในระดับครัวเรือน ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ได้ในระดับหนึ่งก่อน แล้วก้าวเข้า สู่การรวมตัวกันทากิจกรรม
ต่างๆ ในรูปกลุ่ม ชุมชน หรือ กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อร่วมมือกันสร้างสรรค์ และป้องกันแรงกระแทกทาง
ลบจากภายนอก สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และท้ายสุดเป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาด
ใหญ่ ภาครั ฐ หรื อ องค์ ก รต่ า งๆ นอกกลุ่ ม เพื่ อ ขยายขอบเขตความร่ ว มมื อ ในรู ป แบบต่ า งๆ ไปสู่
ระดับประเทศ
4.วัตถุประสงค์
4.1 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนป่ า ซางและกลุ่ ม เกษตรกรน าแนวทางตามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
4.2 เจ้ า หน้ า ที่ อ บต. สมาชิ กสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารอบต.โนนป่ า ซาง และสมาชิ ก กลุ่ ม เกษตรกร
เกษตรกรตาบลโนนป่าซาง มีการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

5. เป้าหมาย
กลุ่มเกษตรกรตาบลโนนป่าซาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานของ อบต. จานวน ๑๐๐
คน
6. แนวทางดาเนินงาน
6.1 ยึดองค์กรเป็นศูนย์กลาง ในการบริหารจัดการ
6.2 ใช้คณะกรรมการดาเนินงาน ประธานกลุ่มสมาชิก และวิทยากรกระบวนการ (ผู้นากลุ่มย่อย)
รวมทั้งฝ่ายจัดการ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

6.3 สร้างและส่งเสริมให้มีสหกรณ์เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
6.4 ขยายผลสู่สหกรณ์อื่นตามเป้าหมายที่กาหนด
6.5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรบรรยายให้
ความรู้ 4 ชม. (รายละเอียดตามกาหนดการ)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
8. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนป่าซาง/กลุ่มเกษตรกร ทุกระดับ ตั้งแต่สมาชิก คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ
9.2 เกิดความรู้ ความเข้าใจและกระแสสนับสนุน เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงใน
เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร อบต. / กลุ่มเกษตรกร
9.3 เกิดการพัฒนาและสร้างคน ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง
ผู้นาที่จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจานวนมากขึ้น
9.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับสามารถแยกแยะได้ว่า อะไรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงและอะไรที่
ไม่ใช่ รวมทั้งสามารถขยายความเข้า ใจและค้น หาตัวอย่า ง ประยุกต์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพี ยงที่เป็ น
รูปธรรมได้ในหลายรูปแบบ
9.5 เกิดกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นเครือข่าย มีการติดตามประเมินผล
และแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ
( นายธีระเดช แก้วใสย์ )
หัวหน้าสานักปลัด

ลงชื่อ.จ.ส.ท................................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
( ประหยัด กรรณลา )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายประยูร นครชัย )
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายคาแสน ทาดา )
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายทองอร ชารินทร์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
(ตามมติที่ ๑ ภารกิจที่๑.๒)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
1. ชื่อโครงการ

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
3. หลักการเหตุผล
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันป้องกันแลปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนป่าซาง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง จึงจัดทาโครงการตาม
หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตน ของ
แต่ละบุคคลและองค์กร โดยคานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม ความมี
เหตุ มีผลและการมีภูมิคุ้มกัน ที่ดี ในตั วเอง โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและ
ระมัด ระวัง ควบคู่ไปกับการมีคุณ ธรรม ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือ
ปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสายใย เชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน
สร้างสรรค์พลังในทางบวก นาไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ ยนแปลง
ภายใต้ กระแสโลกาภิวัฒ น์ได้ ตั วอย่างภาคปฏิบัติที่รู้จักกันแพร่หลายตัวอย่างหนึ่งของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ ทฤษฎีใหม่ ที่ส่งเสริมการพัฒนา อย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการสร้างความมั่นคง
ในระดับครัวเรือน ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ได้ในระดับหนึ่งก่อ น แล้วก้าวเข้าสู่การรวมตัวกันทากิจกรรม
ต่างๆ ในรูปกลุ่ม ชุมชน หรือ กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อร่วมมือกันสร้างสรรค์ และป้องกันแรงกระแทกทาง
ลบจากภายนอก สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และท้ายสุดเป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาด
ใหญ่ ภาครั ฐ หรื อ องค์ ก รต่ า งๆ นอกกลุ่ ม เพื่ อ ขยายขอบเขตความร่ ว มมื อ ในรู ป แบบต่ า งๆ ไปสู่
ระดับประเทศ
4.วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อให้มีชุมชนต้นแบบตาบลโนนป่าซางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 เพื่อให้ประชาชนในชุมได้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน

5. เป้าหมาย
จานวนครัวเรือน ๑๘๐ ครัวเรือน
6. แนวทางดาเนินงาน
1.เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
2.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ดาเนินการอบรม
3.ดาเนินการอบรมตามกาหนดโครงการ
4.ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
8. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับตนเอง และครัวเรือน
9.3 เกิดการพัฒนาและสร้างคน ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง
ผู้นาที่จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจานวนมากขึ้น
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ
( นายธีระเดช แก้วใสย์ )
หัวหน้าสานักปลัด
ลงชื่อ.จ.ส.ท................................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
( ประหยัด กรรณลา )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายประยูร นครชัย )

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายคาแสน ทาดา )
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายทองอร ชารินทร์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
โครงการฝึกอบรมอาชีพสาหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
(ตามมติที่ ๑ ภารกิจที่๑.๒) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑

******************************
1. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมอาชีพสาหรับประชาชน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๓. หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สถานประกอบการบางแห่งต้องเลิกกิจการ บาง
แห่งต้องลดจานวนคนงานและเลิกจ้างงาน มีแรงงานถูกเลิกจ้างบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิลาเนา และประสบ
กับความยากลาบากในการดารงชีวิตของตนเองและครอบครัว กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสเยาวชน และประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ โดยการใช้
เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์อันเป็นการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด อีกทั้งยังสามารถใช้
ความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาชนตาบลโนนป่าซาง ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้
3. เพื่อให้ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ
4. เพือ่ เป็นการสร้างโอกาสการมีงานทา การประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนให้มีความรู้และ
ทักษะฝีมือในวิชาชีพ

4. เป้าหมาย
ประชาชนทั่วไปในตาบลโนนป่าซาง จานวน ๖๐ คน
5. วิธีการดาเนินงาน
1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบกิจกรรม
3. ประสานงานหน่วยงานเครือข่ายเพื่อจัดทีมวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม

4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม
5. ดาเนินงานตามโครงการฯ
6. สรุปผลโครงการโดยรูปภาพประกอบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กันยายน พ.ศ. 25๖๑
7. สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย

8. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1ประชาชนตาบลโนนป่าซางได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ
2.ประชาชนตาบลโนนป่าซางสามารถน าความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้
3.ประชาชนตาบลโนนป่าซางได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณ ค่าให้ตนเอง
สังคมและประเทศชาติ
4. ลดปัญหาสังคมและอาชญากรรมในพื้นที่จากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการว่างงาน

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ
( นายธีระเดช แก้วใสย์ )
หัวหน้าสานักปลัด
ลงชื่อ.จ.ส.ท................................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
( ประหยัด กรรณลา )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายประยูร นครชัย )

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายคาแสน ทาดา )
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายทองอร ชารินทร์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(ตามมติที่ ๑ ภารกิจที่๑.๓) องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่ าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
ชื่อโครงการ
สถานที่ดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรมงานวันเด็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย
มกราคม ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

๑. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวัง และเป็นพลังสาคัญของประเทศชาติ
ในอนาคต เด็กๆ และเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจะต้องรับช่วงภารกิจในการรักษา
บ้านเมืองและพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ตลอดจนสืบสานมรดกวัฒนธรรมประจาชาติต่อไป
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นประจาทุกปีก็เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสาคัญของเด็กและเยาวชน
และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงความสาคัญของตนเอง เด็กๆ เปรียบเสมือนต้นไม้ที่จะเติบโต
งดงามได้ย่อมต้องมีรากที่แข็งแรง การดูแลทะนุบารุงปลูกฝังสั่งสอนเด็กและเยาวชนด้วยความรัก ความ
เอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้เด็กๆ และเยาวชนในด้านต่างๆ จะทาให้
เด็กและเยาวชนสามารถก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง ดังนั้น ผู้ใหญ่ในวันนี้ จึงต้องร่วมมือกันอบรมเลี้ยงดู
เด็กและเยาวชนให้มีความเจริญทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และให้มีความพร้อมที่จะนาพาหรือช่วยพัฒนา
ประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป รัฐบาลถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะดาเนินการให้แก่เด็กและ
เยาวชนไทยเจริญเติบโตขึ้น อย่างมีคุณภาพ มีความคิดที่ก้าวหน้าและสร้างสรรค์ มีความขยันหมั่นเพียร
ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง และยึดมั่นเชิดชูคุณธรรม เป็นคนดีของสังคม รัฐบาลจึงดาเนินการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบเพื่อนาไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมนาความรู้
การจัดงานวันเด็กเป็นการเสริมความรู้ ความสามารถในการแสดงการกล้าแสดงออกบนเวทีและการจัด
กิจกรรมในวันเด็กเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน คือด้านอารมณ์ –จิตใจ ด้านสังคม ด้านร่างกาย
และด้านสติปัญญา โดยการนาเครื่องเล่นสไลเดอร์มาพัฒนาเด็กทั้ง ๔ ด้าน เด็กจะได้พัฒนาการเล่น
ร่วมกับผู้อื่น แต่ต่างคนต่างเล่น สนใจสารวจสิ่งต่างๆ กระโดดขึ้นลงกับที่ และบริหารด้านร่างกายไป
ด้วยเป็นต้น เป็นการเสริมทักษะให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกด้านปัญญาให้มีความเฉลียว
ฉลาด รู้รักสามัคคีและเสริมสร้างสุขภาพจิตใจ ร่างกายให้กับเด็กมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นและพัฒนาความ
เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครอบครัวให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

ดังนั้นจึงจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กดี มีความคิดสร้างสรรค์มีสติปัญญา
เฉลียวฉลาดและมองโลกในแง่ดีในสังคม
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้กล้าแสดงออก
๓. เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง ๔ ด้าน ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านสติปัญญาและด้านอารมณ์ - จิตใจให้
ดีขึ้น
๕. เพื่อให้เด็กมีความสามัคคีกันในการทากิจกรรมร่วมกัน
๓.เป้าหมาย
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กเล็กในเขตตาบลโนนป่าซาง
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม ๒๕๖๑
๕. วิธีดาเนินการ
๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่และทาคาสั่งมอบหมายอานาจหน้าที่
๒. ทาโครงการเสนอเพื่ออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ดาเนินการตามแผนงานโครงการ
๔. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
๖. สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๘. งบประมาณ
จาก อบต.โนนป่าซาง รวมทั้งสิ้น ๕๐.๐๐๐ บาท
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
๒. ได้เห็นเด็กกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก
๓. พัฒนาเด็กทั้ง ๔ ด้าน ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านสติปัญญาและด้านอารมณ์ - จิตใจให้ดี
ขึ้น
๔. มีความสัมพันธ์กันระหว่างเด็กกับผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. เด็กมีความสามัคคีกันในการทากิจกรรมร่วมกัน
(ลงชื่อ)..........................................ผู้เขียนโครงการ (ลงชื่อ) จ.ส.ท...........................................ผู้เสนอ
โครงการ
(นางศุภนิดา ทุมจันดา)
(ประหยัด กรรณลา)

ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงชื่อ)...........................................ผูเ้ ห็นชอบ
โครงการ
(นายคาแสน ทาดา)
(นายประยูร นครชัย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
(ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทองอร ชารินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด
(ตามมติที่ ๑ ภารกิจที่๑.๓) องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปี ๒๕๖๑
หลักการและเหตุผล
ในสภาพสังคมมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมาย ประกอบกับการกลับมาของปัญหา
ยาเสพติดในปัจจุบันทาให้ประชาชนมีความเสี่ยงกับปัญหายาเสพติด ทางองค์การบริหารส่วนตาบลโนน
ป่าซางได้ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนขึ้น เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชน
โดยเฉพาะเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเห็นประโยชน์ของการออกกาลังกาย เสริมสร้าง
สุขภาพ และเพื่อห่างไกลยาเสพติด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้ออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกาย จิตใจ ให้มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อให้ประชานชนใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อ
หลีกเลี่ยงจากยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
เป้าหมาย
ประชาชนชาวตาบลโนนป่าซาง ทั้ง ๑๒ หมู่บ้านหันมาเล่นกีฬา เพื่อการออกกาลังกายเสริม
สุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดวิธีดาเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
ต้านยาเสพติด จานวนกีฬา ๙ ประเภท คือ ฟุตบอลชายทั่วไป ฟุตบอลชาย ๓๕ ปีขึ้นไป ฟุตบอล
หญิง ๗ คน วอลเล่ย์บอลหญิง วอลเล่ย์บอลชาย เซปักตะกร้อชาย เซปักตะกร้อหญิง เปตองทีมผสม
และเปตองผู้สูงอายุ
สถานที่ดาเนินการ
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
ระยะเวลาดาเนินการ

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
งบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง จานวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้ออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างร่างกายและจิตใจประชาชนห่างไกล
จากยาเสพติด ใช้เวลาว่างเพื่อการเล่นกีฬา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
(ลงชื่อ)..........................................ผู้เขียนโครงการ

โครงการ
(นางศุภนิดา ทุมจันดา)
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อาเภอผาขาว

จังหวัดเลย

(ลงชื่อ) จ.ส.ท.........................................ผู้เสนอ

(ประหยัด กรรณลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงชื่อ)...........................................ผูเ้ ห็นชอบ
โครงการ
(นายคาแสน ทาดา)
(นายประยูร นครชัย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

(ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทองอร ชารินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

โครงการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนระตับตาบล / จ้างนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดเทอม
(ตามมติที่ ๑ ภารกิจที่๑.๓) องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปี ๒๕๖๑
๑. ชื่อโครงการ จ้างนักเรียน / นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ความสาคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินงานด้งกล่าว
โดยเฉพาะการป้องกันกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด และ
สร้างรายได้ช่วยเหลือผู้ปกครอง โดยขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างนักเรียน
นักศึกษา เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ผู้ปกครอง ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ได้เห็นถึงความสาคัญของนโยบายดังกล่าวว่าเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างแท้จริง จึงได้จัดทาโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
ขึ้น เพื่อเป็นการดาเนินงานตามนโยบายและเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด ทาให้มีรายได้และเป็นการบรรเทาความเดือน
ร้อนของผู้ปกครอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา จากครอบครัวที่มีฐานะยากจนได้มีงานทาในช่วงปิดภาค
เรียน ทาให้มีรายได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
๓.๒ เพื่อเป็นการป้องกันนักเรียน นักศึกษา ในฐานะกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่ง
เสพติด

๔. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในภาคปกติ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และกาลัง
ศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรีและมีภูมิลาเนาอาศัย อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล โนนป่าซาง
อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
๕. วิธีการดาเนินงาน
๕.๑ มีการทาหนังสือแจ้งให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
๕.๒ ดาเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
๕.๓ ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่ เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๗. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
๘. งบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ทาให้นักเรียน / นักศึกษา มีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน
๙.๒ ทาให้นักเรียน / นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๙.๓ ทาให้นักเรียน / นักศึกษา ห่างไกลยาเสพติด
๙.๔ ทาให้นักเรียน / นักศึกษา เกิดความสามัคคีในการรวมกลุ่มและสร้างความสัมพันธไมตรีในต่าง
สถาบันการศึกษา
๙.๕ ทาให้นักเรียน / นักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เขียนโครงการ (ลงชื่อ) ...........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวชัชฎาภรณ์ ยอดชาญ)
(นายธีระเดช แก้วใสย์)
นักพัฒนาชุมชน
หัวหน้าสานักปลัด
( ลงชื่อ) จ.ส.ท.

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ประหยัด กรรณลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงชื่อ)...........................................ผูเ้ ห็นชอบ
โครงการ

(นายคาแสน ทาดา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

(นายประยูร นครชัย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

(ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายทองอร ชารินทร์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
(ตามมติที่ ๒ ภารกิจที่๒.๒) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
๑. หลักการและเหตุผล
ในสภาพของสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากกระแสของ
เศรษฐกิจเทคโนโลยีที่ก้าวล้าไปอย่างรวดเร็ว การคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว และมีหลายช่องทางให้
เลือกใช้ ย่อมส่งผลกระทบต่อพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในการทางานให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการบริการที่ดีจากองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ในฐานะหน่วยงานที่จะต้องพัฒนาส่งเสริม พัฒนา ให้
ความรู้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการกับประชาชน ในการนาความรู้ เทคนิคใหม่ๆมาใช้
ในการปฏิบัติงาน จึงดาเนินโครงการนี้ขึ้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดาเนินการดังกล่าว
เพื่อนาความรู้ที่ได้จากการอบรมและประสบการณ์ที่ได้จากการไปอบรม นามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
องค์กรและประชาชนในชุมชน
๒.วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความรู้และประสบการณ์จาการศึกษาดูงานและนามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
3. เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. วิธีดาเนินการ
๑. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา
๒.ประสานงานกับหน่วยงานที่มีวิทยากรเกี่ยวข้อง ในการอบรมให้ความรู้
๓. ดาเนินการอบรมให้ความรู้
๔. ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนข้อเสนอแนะ ปัญหาต่างๆ เพื่อนามาปรับปรุง
และเป็นข้อมูลในการดาเนินโครงการต่อไป
๔. กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง จานวน ๗๐ คน
๕. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖๐ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.งบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๘ .ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างมีประสิทธิภาพดีขึ้น
๒. ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกาลังใจในการทางาน
๓.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔.บุคลากรนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เขียนโครงการ (ลงชื่อ) ...........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางยกฤษฎษา เมืองเพชรงาม)
(นายธีระเดช แก้วใสย์)
หัวหน้าฝายบริหารทั่วไป
หัวหน้าสานักปลัด

( ลงชื่อ) จ.ส.ท.

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ประหยัด กรรณลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงชื่อ)...........................................ผูเ้ ห็นชอบ
โครงการ
(นายคาแสน ทาดา)
(นายประยูร นครชัย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

(ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายทองอร ชารินทร์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

โครงการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อบริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
(ตามมติที่ ๒ ภารกิจที่๒.๓) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
๑. หลักการและเหตุผล
ในสภาพของสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากกระแสของ
เศรษฐกิจเทคโนโลยีที่ก้าวล้าไปอย่างรวดเร็ว การคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว และมีหลายช่องทางให้
เลือกใช้ ย่อมส่งผลกระทบต่อพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในการทางานให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการบริการที่ดีจากองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ในฐานะหน่วยงานที่จะต้องพัฒนาส่งเสริม พัฒนา ให้
ความรู้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการกับประชาชน ในการนาความรู้ เทคนิคใหม่ๆมาใช้
ในการปฏิบัติงาน จึงดาเนินโครงการนี้ขึ้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดาเนินการดังกล่าว
เพื่อนาความรู้ที่ได้จากการอบรมและประสบการณ์ที่ได้จากการไปอบรม นามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
องค์กรและประชาชนในชุมชน

๒.วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๒.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความรู้และประสบการณ์จาการอบรมและนามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับองค์กร
๓.เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
๔.เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. วิธีดาเนินการ
๑. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา
๒.ประสานงานกับหน่วยงานที่มีวิทยากรเกี่ยวข้อง ในการอบรมให้ความรู้
๓. ดาเนินการอบรมให้ความรู้
๔. ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนข้อเสนอแนะ ปัญหาต่างๆ เพื่อนามาปรับปรุง
และเป็นข้อมูลในการดาเนินโครงการต่อไป
๔. กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง จานวน ๗๐ คน
๕. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖๐ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.งบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๘ .ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างมีประสิทธิภาพดีขึ้น
๒. ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกาลังใจในการทางาน
๓.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔.บุคลากรนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เขียนโครงการ (ลงชื่อ) ...........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางยกฤษฎษา เมืองเพชรงาม)
(นายธีระเดช แก้วใสย์)
หัวหน้าฝายบริหารทั่วไป
หัวหน้าสานักปลัด

( ลงชื่อ) จ.ส.ท.

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ประหยัด กรรณลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงชื่อ)...........................................ผูเ้ ห็นชอบ
โครงการ
(นายคาแสน ทาดา)
(นายประยูร นครชัย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

(ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายทองอร ชารินทร์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

โครงการประชาสัมพันธ์ อบต.ทางสื่อและหอกระจายข่าว
(ตามมติที่ ๓ ภารกิจที่๓.๑) องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปี พ.ศ. 25๖๑
1. ชื่อโครงการ

โครงการประชาสัมพันธ์ อบต.ทางสื่อและหอกระจายข่าว ประจาปี พ.ศ. 25๖๑

2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการ
ให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่เพราะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ได้เห็นถึงความสาคัญของการให้บริการประชาชน
จึงได้จัดทาโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรวจสอบได้

2. เพื่อปรับลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ อบต.
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การทางานของ อบต.
4. เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : ออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในพื้นที่ 12 วัน 12 หมู่บ้าน
- เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับความสะดวกและพึงพอใจในการบริการของ อบต. เพิ่มขึ้น
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๐
6. วิธีดาเนินการ
1.จัดประชุมเจ้าหน้าที่และทาคาสั่งมอบหมายอานาจหน้าที่
2. จัดทาสื่อ แผ่นพับและแผนการดาเนินการโครงการ
3. ประชาสัมพันธ์โครงการและประกาศให้ประชาชนทราบ
5. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
7. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
9. งบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
2. องค์การบริหารส่วนตาบลได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวกิจกรรมต่างๆที่เป็นปัจจุบัน
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ อบต. เพิ่มขึ้น
(ลงชื่อ)..........................................ผู้เขียนโครงการ
(นางยกฤษฎษา เมืองเพชรงาม)
หัวหน้าฝายบริหารทั่วไป
(ลงชื่อ) ...........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายธีระเดช แก้วใสย์)
หัวหน้าสานักปลัด
( ลงชื่อ) จ.ส.ท.

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ประหยัด กรรณลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงชื่อ)...........................................ผูเ้ ห็นชอบ
โครงการ
(นายคาแสน ทาดา)
(นายประยูร นครชัย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

(ลงชื่อ).............................................ผูอ้ นุมัติโครงการ
( นายทองอร ชารินทร์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

โครงการสนับสนุนการจัดทาเวที ประชาคม เพื่อจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี
(ตามมติที่ ๓ ภารกิจที่๓.๒) องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปี พ.ศ. 25๖๑
๑. ชื่อโครงการ สนับสนุนการจัดทาเวที ประชาคม เพื่อจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้เมือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ทาให้แผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการยกเลิกไป และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
จัดทาแผนพัฒนาสี่ปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดประชุมเวทีประชาคมตาบลที่มาจากภาค

ประชาชน หน่วยงานราชการในพ้นที กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางจึงได้จัดทาโครงการเวทีประชาคมตาบล
เพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหา ความต้องการของชุมชน แล้วนามาจัดทาเป็นแผนพัฒนาสี่
๓.วัตถุประสงค์
๑ .เพื่อให้ประชาชน ผู้นา ส่วนราชการ กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ได้เสนอปัญหาความ
ต้องการ
๒. เพื่อนาปัญหา ความต้องการมาจัดทาเป็นแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโนน
ป่าซาง
๔. เป้าหมาย
ประชาชน ส่วนราชการ ผู้นา กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ จานวน ๑๕๐ คน
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๐
๖. วิธีดาเนินการ
๑. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๒. ประสานงานกับ ผู้นาชุมชน ประชาชน ส่วนราชการ กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่
๓. ดาเนินการจัดโครงการ เวทีประชาคมตาบลเพื่อค้นหาปัญหา ความต้องการของประชาชน
เพื่อ
นามาจัดทาเป็นแผนพัฒนาสี่ปี
๗. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๙. งบประมาณ จานวน ๑๐,๐๐๐
บาท
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประชาชน ผู้นาชุมชน ส่วนราชการ กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้แสนอปัญหา ความต้องการ
๒. ได้ปัญหา ความต้องการมาจัดทาเป็นแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่า
ซาง

( ลงชื่อ ) ........................................................... ผู้เขียนโครงการ
( นายธีระเดช แก้วใสย์ )
หัวหน้าสานักปลัด

( ลงชื่อ ) จ.ส.ท.............................................. ผู้เสนอโครงการ
( ประหยัด กรรณลา )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
( ลงชื่อ ) ........................................................ .ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายประยูร นครชัย )
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
( ลงชื่อ ) ........................................................ .ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายคาแสน ทาดา )
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
( ลงชื่อ ) ........................................................ .ผู้อนุมัติโครงการ
( นายทองอร ชารินทร์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามมิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจข้อ ๑.๒ การสร้างจิตสานึกและสร้างความตระหนักของภาคธุรกิจและประชาขน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ข้อ ๒โครงการอาสาสมัครร่วมใจป้องกันภัยในชุมชน
เทศบาลตาบลนาด้วง อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย

๑.โครงการอาสาสมัครร่วมใจป้องกันภัยในชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล
ศูนย์อานวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตาบลนาด้วง มีภารกิจและหน้าที่ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย คอยระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ ให้บริการประชาชนในด้านการป้องกันเหตุ
รุนแรง ทะเลาะวิวาท ภายในงานบุญ หรือตามประเพณีของท้องถิ่น และการบริการสาธารณะในเขต
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และเขตพื้นที่ใกล้เคียง (Zoning) ที่ได้รับการร้องขอ ตลอดจนการพิทักษ์
พื้นที่ชุมชน
ปัจ จุบัน ได้ เกิด สาธารณภัยบ่ อยครั้งขึ้น ทั้งที่เป็น ภัยที่เกิดขึ้น โดยธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้ น โดยจากการ
กระทาของมนุษย์ซึ่งสร้างความสูญเสียให้แก่ชีวิ ตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเป็นจานวนมากการเกิด ส า
ธารณภัยจาเป็นจะต้อง มีหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชนรวมถึงอาสาสมัค รที่เป็นพลังภาคประชาชนที่อยู่
ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านเข้าร่วม ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ออก ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจกรรม/งานที่เป็นสาธารณะกุศลและไม่เบิก
ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อสนับ สนุ น นโยบายรั ฐ บาลในการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยในช่ วงเทศกาลต่า ง ๆ เช่ น
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
๓.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเครื่อ งมืออุปกรณ์ในการ ช่วยเหลือที่
จาเป็น
๓.๓ เพื่อปลูกจิตสานึกให้อาสาสมัครฯ มีจิตบริการที่เป็นสาธารณะและเต็มใจป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตลอดจนการช่วยเหลือตามงานประเพณี ของท้องถิ่นต่างๆ อาสาสมัครป้องกัน ภัยในชุมชน ออก
ปฏิบัติหน้าที่ตาม กิจกรรม/งานที่เป็นสาธารณะกุศลและไม่เบิกค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
๓.๔ เพื่อให้การบริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
๓.๕ เพื่ อสนับสนุน การดาเนิน การตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้น แบบ ด้านการ
ป้องกันการ ทุจริต
๔.เป้าหมาย/ผลผลติ ประชาชนทั่วไป ผู้นาชุมชน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๕. สถานที่ดาเนินการภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย

/6.วิธีดาเนิน……………..
-๒๖.วิธีดาเนินการ
เพื่อให้การดาเนิน การเป็ นไปตามกิจ กรรมดังกล่าวประสบผลสาเร็จจึงได้กาหนดวิธีการ กระบวนงาน
(Process) ที่จะนามาซึ่งการบรรลุผลสาเร็จ (Goals) ดังนี้ ขั้นการเตรียมการ

๖.๑ จัดทาโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๒ จัดทาคาสั่ง เพื่อสั่งใช้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันในชุมชน ขั้นดาเนินการ
๖.๓ ดาเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว
๖.๔ รายงานผลการดาเนินการทางวินัยกับผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
๙. งบประมาณ
– ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
– ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายรั ฐ บาลในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในช่ ว งเทศกาลต่ า งๆเช่ น
เทศกาล ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
๑๐.๒ เพื่อปลูกจิตสานึกให้อาสาสมัครฯ มีจิตบริการที่เป็นสาธารณะและเต็มใจป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ตลอดจนการช่วยเหลือตามงานประเพณีของท้องถิ่นต่างๆอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน ออก
ปฏิบัติหน้าที่ ตามกิจกรรม/งานที่เป็นสาธารณะกุศลและไม่เบิกค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
๑๐.๓ เพื่อให้การบริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
(ลงชื่อ) ...................................... ผู้เขียนโครงการ
(นายรัตนพงษ์ ประครองสุข)
นิติกร
(ลงชื่อ) ........................................ ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ) ..................................... ผู้เห็น ชอ บ
โครงการ
(นายธีระเดช แก้วใสย์)(นายประหยัด กรรณลา )
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
(ลงชื่อ) ............................................. ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทองอร ชารินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามมิติที่ 2การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจข้อ2.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ข้อ 5 มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
๑.มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. หลักการและเหตุผล
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ ที่บ่อนท า
ลายทั้ง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ
ด้าน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็น
ปัญหาที่เกิดทั้งในองค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาครัฐ วิธีการทุจริตมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจนยาก
แก่การปราบปรามให้หมดสิ้น ไปโดยง่าย จึงจาเป็น อย่างยิ่งที่ส่วนราชการจะต้องเร่งดาเนินการแก้ไข
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบให้ ห มดสิ้ น ไป ด้ วยการสร้ า งระบบ การป้ อ งกั น และควบคุ ม การ
ปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน หน่วยงาน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลนาด้วงได้มีการจัดระบบในการควบคุมดูแลตนเอง มีระบบการเปิดเผย
ข้อมูล เพื่อความโปร่งใส และระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของข้าราชการเจ้าหน้าที่ว่ามีการทุจริต ปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบหรือไม่ จึงได้เปิดช่องทางที่ จะให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
จากทางราชการได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ภาค ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารขององค์ ก รและรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ ร้ อ งทุ ก ข์
ข้อเสนอแนะจาก ประชาชน สร้างจิตสานึกให้กับบุคลกรในองค์กรให้ยึดมั่นคุณ ธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน
๓.๒ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในองค์กรทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
๓.๓ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้า นการป้องกัน
การ ทุจริต
๔.เป้าหมาย
ผู้บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น ผู้ ช่วยผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น สมาชิ กสภาท้ องถิ่น ข้ าราชการส่ว นท้อ งถิ่ น ลูก จ้า งประจ าและ
พนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลนาด้วง
๕. สถานที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลตาบลนาด้วง อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย และองค์กรต่างๆ
๖.วิธีดาเนินการ
เพื่อให้การด าเนิน การเป็ น ไปตามกิจ กรรมดังกล่า วประสบผลสาเร็จจึงได้กาหนดวิธี การ กระบวนงาน
(Process) ที่จะนามาซึ่งการบรรลุผลสาเร็จ (Goals) ดังนี้
/ขั้นการ…………………..
-2ขั้นการเตรียมการ
๖.๑ จัดทามาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อขอรับการอนุมัติจากผู้บริหาร

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ /คณะทางาน ในการจัดทามาตรการ
๖.๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินการจัดทามาตรการการป้องกันการทุจริต ขั้นดาเนินการ
๖.๔ ดาเนินการตามมาตรการ
๖.๕ ประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์มาตรการ ให้บุคลากรในองค์กร ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
๖.๖ สรุปการปฏิบัติราชการตามมาตรการเป็นประจาปี เพื่อเสนอผู้บริหารรับทราบ และเพื่อใช้เป็น ข้อมูล
ในการพัฒนาปรับปรุง มาตรการในปีถัดไป
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
- ปีงบประมาณ ๒๕ 61 และปีงบประมาณ ๒๕62
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
๙. งบประมาณ
- ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จานวน 5,๐๐๐ บาท
- ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จานวน 5,๐๐๐ บาท
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางมีศูนย์กลางในการบริการข้อมูลข่าวสารขององค์กรและรับ
เรื่อง ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ข้อเสนอแนะติชมจากประชาชน
๑๐.๒ บุคลากรในองค์กรและหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการ
รับรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑๐.๓ ได้เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายบุคลากรในองค์กร มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึง
การ สร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ลงชื่อ) ........................................... ผู้เขียนโครงการ
(นายรัตนพงษ์ ประครองสุข)
นิติกร
(ลงชื่อ) ........................................ ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ) ..................................... ผู้เห็นช อบ
โครงการ
(นายธีระเดช แก้วใสย์)(นายประหยัด กรรณลา )
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
(ลงชื่อ) ................................................ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทองอร ชารินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามมิติที่ 3การส่งเสริมการมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภารกิจข้อ3.1การให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ข้อ 5 โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และอบรมให้ความรู้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ เทศบาลตาบลนาด้วง อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย
๑.โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และอบรมให้ความรู้ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ
๒. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์วิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ใน
มาตรา3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูป
ระบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์
ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง อานวย
ความ สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม
กรอบ ทิศทางและแนว ทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จั ด ท าหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี แนวทางพระราชกฤษฎี ก านี้ โดยอย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอานวยความ สะดวกและการตอบสนองความ
ต้ อ งการของประชาชนที่ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด 5 และหมวด 7โดยให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข อง
กระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนป่าซาง จะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวขึ้น อยู่กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางซึ่งเป็น ผู้แปลงนโยบายไปสู่การ ปฏิบัติจนสาเร็จลุล่วงด้วยดี โดย
เฉพาะงานด้านการบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและ ข้าราชการพนักงานทุก
ท่าน จะต้องร่วมมือกันปรับปรุงการทางาน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มาก
ที่สุด เมื่อมารับการบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
เขต องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนป่ า ซางให้ กั บ ประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ การจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากร
และ ประชาชนที่ต้องรับรู้ ในการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ หรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นการ
ตอบสนองความ ต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง เป็นภารกิจหนึ่งใน
งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง เพื่อพัฒนางานด้วยการบริการแก้ไขปัญหา
และข้อบกพร่องในการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพรบ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทาางานของส่วนราชการได้

-๒๓.๓ เพื่อเป็นกรอบให้ส่วนราชการดาเนินงานต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
๓.๔ เพื่อเสริมสร้างทักษะ และความรู้ของบุคลากรในกระบวนการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
๓.๕ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกัน
การ ทุจริต
๔.เป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป ผู้น าชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นข้า ราชการส่วน
ท้องถิ่นลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๕. สถานที่ดาเนินการ
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย และองค์กรต่างๆ
๖.วิธีดาเนินการ
เพื่อให้การด าเนิน การเป็ น ไปตามกิจ กรรมดังกล่า วประสบผลสาเร็จจึงได้กาหนดวิธี การ กระบวนงาน
(Process) ที่จะนามาซึ่งการบรรลุผลสาเร็จ (Goals) ดังนี้ ขั้นการเตรียมการ
๖.๑ จัดทาโครงการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวการทุจริตเพื่อรับการอนุมัติจากผู้บริหาร
๖.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯเพื่อรับผิดชอบงานรับเรื่องราวร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการทุจริต
๖.๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินการตามโครงการ ขั้นดาเนินการ
๖.๔ ดาเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว
๖.๕ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เปิดตู้ ปณ.ผาขาว เพื่อรับเรื่องราวการร้องทุกข์และการ
แจ้ง เบาะแสการทุจริตในหน่วยงาน และติดตั้งตู้แสดงความคิดเห็นและรับเรื่องราวการร้องทุกข์และการ
แจ้งเบาะแสการ ทุจริตตามจุดสถานที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
๖.๖ ประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
- ปีงบประมาณ ๒๕ 61 และปีงบประมาณ ๒๕62
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
๙. งบประมาณ
- ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จานวน 25,๐๐๐ บาท
– ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จานวน 25,๐๐๐ บาท

/10.ผลที่คาด………………….

-๓๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประชาชนสามารถตรวจสอบการทางานของส่วนราชการได้เป็นผลให้
ส่วนราชการดาเนินงานต่าง ๆ ด้วยความ โปร่งใสและเป็นธรรม
๑๐.๒ ประชาชน ที่มารับการบริการเกิดความประทับใจ พึงพอใจหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
(ลงชื่อ) ...................................... ผู้เขียนโครงการ
(นายรัตนพงษ์ ประครองสุข)
นิติกร
(ลงชื่อ) ........................................ ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ) ..................................... ผู้เห็ น ชอบ
โครงการ
(นายธีระเดช แก้วใสย์)(นายประหยัด กรรณลา )
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
(ลงชื่อ) ............................................. ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทองอร ชารินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามมติที่ 4การส่งเสริมสร้างและและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ภารกิจข้อ4.3การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ข้อ 3
กิจกรรมการเข้าร่วมเป็นกรรมการ/อนุกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
๑. กิจกรรมการเข้าร่วมเป็นกรรมการ/อนุกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
๒. หลักการและเหตุผล
การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลั กการสากลที่อารยประเทศให้ความสาคัญและเป็นประเด็นหลักที่
สังคมไทยให้ ความ สนใจ เพื่อพัฒ นาเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมาภิบาล
ที่ภาครัฐ จะต้องเปิดโอกาสให้ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ร่วมรับรู้ร่วมคิด ร่วม ตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใส และเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น
และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุก ภาคส่วนโดยการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5)
พ .ศ.2545และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ต่ า งให้ ค วามสาคัญ ต่ อ การบริ ห าร ราชการอย่ า งโปร่ งใสสุ จ ริ ต เปิ ด เผย ข้ อมู ล และการเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะ การ ตัดสินใจทาง การเมืองรวมถึงการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐในทุกระดับ
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง จะประสบความสาเร็จหรือไม่ ปัจจัยสาคัญ
นอกเหนือจาก ความเป็นอิสระของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารงานของ เทศบาล
ตาบลนาด้วง ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนในที่สุด การปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการแสดงบทบาท
นั้น ๆ ในการอนุมัติ เห็ นชอบ ควบคุม ตรวจสอบ และให้คาปรึกษาหารือ เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ในฐานะตัวแทนจากท้องถิ่นชุมชนที่ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้ งเข้ามา
ทาหน้าที่ถือเป็นส่วนสาคัญเช่นกัน
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริห าร และ
การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในงานบริหาร คุณธรรมของผู้ให้บริการ อันเป็นพื้นฐานสาคัญที่ผลักดัน
การ เสริมสร้างประสิทธิภาพงานบริการของหน่วยงาน ที่สนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดผล
ดีหรือไม่ก่อผลเสีย ต่อสังคมโดยรวม
๓.๓ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกัน
การ ทุจริต
๔.เป้าหมาย

สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลนาด้ว ง ๕.
สถานที่ดาเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาวจังหวัดเลย และองค์กร
ต่างๆ
๖.วิธีดาเนินการ
เพื่อให้การด าเนิน การเป็ น ไปตามกิจ กรรมดังกล่า วประสบผลสาเร็จจึงได้กาหนดวิธี การ กระบวนงาน
(Process) ที่จะนามาซึ่งการบรรลุผลสาเร็จ (Goals) ดังนี้
/ ขั้ น ก า ร
เตรียม…………………………
-๒ขั้นการเตรียมการ
๖.๑ จัดทา กิจกรรมเพื่อรับการอนุมัติจากผู้บริหาร
๖.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบงานตามกิจกรรม
๖.๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินการตามโครงการ ขั้นดาเนินการ
๖.๔ ดาเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว
๖.๕ รายงานการดาเนินการตามกิจกรรมให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
- ปีงบประมาณ ๒๕ 61 และปีงบประมาณ ๒๕62
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
๙. งบประมาณ
– ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จานวน
บาท
- ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จานวน
บาท
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ คณะกรรมการที่แต่งตั้งมีกรอบอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบชัดเจน ตรวจสอบได้ และมีการ
ถ่วงดุล อานาจการใช้ดุลยพินิจโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม
๑๐.๒ เป็นผลดีในระบบบริหารงานและการให้บริการที่ชัดเจนและโปร่งใส
๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยึดมั่นในค่านิยมการสร้างสรรค์ มีจิตให้บริการ และคานึงถึงผลประโยชน์
ของ ส่วนรวม
(ลงชื่อ) ............................................ ผู้เขียนโครงการ
(นายรัตนพงษ์ ประครองสุข)
นิติกร
(ลงชื่อ) ............................................. ผู้เสนอโครงการ(ลงชื่อ) ....................................... ผู้เห็นชอบ
โครงการ
(นายธีระเดช แก้วใสย์)(นายประหยัด กรรณลา )
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
(ลงชื่อ) ............................................. ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทองอร ชารินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
อาเภอผาขาว จังหวัดเลย

คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและบั่นทอนความเจริญก้าวหน้า
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่
หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม และจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่ดี
และมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่ อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
กาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตได้
เพื่อให้ การด าเนิน การดั งกล่าวบรรลุผลได้อย่า งเป็น รูป ธรรม สานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง จึงได้จัดทาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้ น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
ไว้ และเป็น การถือปฏิบัติ ต ามค าสั่ งรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติอีกประการหนึ่งด้วย
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
อาเภอผาขาว จังหวัดเลย

สารบัญ
เรื่อง
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5.ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
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6.ยุทธศาสตร์ที่ 1
4
การเสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
7.ยุทธศาสตร์ที่ 2
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันปราบปรามการทุจริต
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8.ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามการทุจริต
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9.ยุทธศาสตร์ที่ 4

7

การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันปราบปรามการทุจริต
10.ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
9
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้
อานาจรั ฐ ในการปกครองและบริ ห ารจั ด การในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ดชอบ เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการ
ให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ซึ่งดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กร
ที่มีความใกล้ชิด กับประชาชนและมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ภายใน
ท้องถิ่น ทั้งนี้การปฏิบัติงานและการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หรือได้ ใช้อานาจในต าแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้ง
ปัญหาการทุจริตอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557
เรื่องมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญ หาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
กาหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้ เกิด การทุจ ริ ต ขึ้น ได้ ประกอบนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จัน ทร์ โอชา นายกรัฐ มนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้กาหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตกับสานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2557และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ว่า
ด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติ โดย
กาหนดในแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนาและแผนพัฒ นาสี่ปีและเป็ น การสอดคล้องกับการกาหนดให้ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Intergrity and Transparency
Assessment (ITA) ประจ าปี งบประมาณ 2558 โดยทางส านั ก งาน ป.ป.ช. เสนอการบู ร ณาการ
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐของสานักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันแสะสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิง
ภาพลั กษณ์ (Perceptipn Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) โดยมีเป้ า หมาย คื อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง 7,571 แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็น
ธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนาผลที่ได้จากการประเมินเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนา
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คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต แลเป็นการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบล
โนนป่าซางจึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนป่าซาง และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางใช้เป็น
กรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่า
ซาง ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโนน
ป่าซางเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล
สั ม ฤทธิ์ ต ามมาตรฐานคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความคุ้ ม ค่ า เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร ปรั บ ปรุ ง ระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และ
ปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ดี พ.ศ.
2546
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางได้เล้งเห็นถึงความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริต ปัญหาผลประโยชน์ซับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้

จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดาเนินการเรื่องความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนป่าซาง อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถทางานด้วยความโปร่งใส ตาม
หลักนิติธรรม หลักคุณ ธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ
ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนจังหวัดเลยในสะอาด
วิสัยทัศน์
“องค์ก ารบริ ห ารส่วนต าบลโนนป่ า ซาง ยึด มั่ น หลักธรรมาภิ บ าล รวมพลังต้ านการ
ทุจริต”
พันธกิจ
1.เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนป่าซาง
2.บู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

๓
3.ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
4.สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่า
ซาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนป่ าซางบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบ าล โดยมีทั ศ นคติ วิสัยทั ศ น์ในการร่ วมกัน แก้ไขและ
รับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง รวมทั้งการ
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกใน
การแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 เสริมสร้างความรู้ค วามเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้ าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและ
ดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก
หน่วยงานทุกส่วนราชการ
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริ มให้เจ้ าหน้า ที่ข ององค์ การบริ หารส่วนตาบลโนนป่ าซางมีค วามรู้ ความเข้า ใจ
รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหาร
ส่วนตาบลโนนป่าซางให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

๕
3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
โดยยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางปฏิบัติ
หน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
เสริ มสร้างและพั ฒ นาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็ น กลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้า ง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางกับทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความร่ วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบั ติงานระหว่างองค์การบริห ารส่วน
ตาบล
โนนป่าซางกับองค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูล
ที่
เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางตลอดจนการ
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่า
ซางจากทุกหน่วยงาน เพื่อนาไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็งและ
เป็นอิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
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๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบอิน เตอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสัมพั น ธ์ในการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนป่ า ซางโดยให้ มี เ ว็ บ บอร์ ด เพื่ อ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
๒. ส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการติ ด ตาม ตรวจสอบ การทุ จ ริ ต หรื อ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
๒.๓ ส่งเสรมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
๒.๔ กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กี่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
วัตถุประสงค์
เพื่ อ มุ่ งพั ฒ นาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุ ม และถ่ ว งดุ ล การใช้ อ านาจให้
เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกลความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาข้อบัญ ญัติ ข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
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มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑.พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดจน และมี
ประสิทธิภาพ
๑.๑ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริต มี โครงสร้า งของหน่ วยงานอั ตรากาลั งการบริห ารงานบุ ค คล และงบประมาณที่
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ

๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางสร้างการตรวจสอบการบริหาร
ราชการ โดยกาหนดแยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้ง
อีกอานาจหนึ่งได้
๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนป่าซางด้วยกันเอง
๑.๔ ให้ ห น่ ว ยงานทุ ก หน่ วยงาน ควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น การใช้ อ านาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
๒. สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซางกับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่า
ซางกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
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มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
๑.๑ กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ

๑.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)
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ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่า
ซาง
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ/แนว
ทางดาเนินงาน
๑.ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
๒.ส่งเสริมให้
บุคลากรทุก
ระดับได้เรียนรู้
และปฏิบัติงาน
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๓.ส่งเสริม
ค่านิยมการยก
ย่องและเชิดชู
ความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริต

โครงการ/
กิจกรรม
1.การประชุม
เสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปี
๒๕๖๐
/

ปีงบประมาณ
ปี
ปี
ปี
ปี หมายเหตุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
/
/
/
/
เป็นโครงการ
ที่ไม่ใช้
งบประมาณ
ดาเนินการ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1.การรับการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
อปท.
(ITA)
1.การส่งเสริมค่านิยม
การปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

ปี
๒๕๖๐

ปีงบประมาณ
ปี
ปี
ปี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

หมายเหตุ

๑.บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ

1.การจัดตั้งศูนย์รับ
/
/
/
/
เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์
และศูนย์ดารงธรรม
ตาบลโนนป่าซาง
2.การจัดตั้งศูนย์
ยุติธรรมชุมชน
ตาบลโนนป่าซาง
๒.ส่งเสริมการมี
1.การแต่งตั้ง
/
/
/
/
ส่วนร่วมของ
ประชาชนร่วมเป็น
ประชาชน
คณะกรรมการต่างๆ
ของ อบต.โนนป่า
3.ส่งเสริมค่านิยม ซาง
/
/
/
/
การยกย่องและ
1.การส่งเสริม
เชิดชูความดี
ค่านิยมการปฏิบัติ
ความ
ราชการด้วยความ
สัตย์ซื่อสุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข้งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
มาตรการ/
โครงการ/กิจกรรม
แนวทาง
ดาเนินการ
๑.จัดทาระบบ
1.การจั ด วางระบบ
ตรวจสอบ ควบคุม การควบคุมภายใน
และถ่วงดุลให้
เหมาะสม
๒.สร้างกลไกล
2.การจัดตั้งศูนย์
ความร่วมมือ
ข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างหน่วยงาน
กับภาคเอกชน

/

/

/

ปีงบประมาณ
ปี
ปี
ปี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๐

เป็น
โครงการที่
ไม่ใช้
งบประมาณ
ดาเนินการ

ปี
๒๕๖๔

หมายเหตุ
เป็น
โครงการที่
ไม่ใช้
งบประมาณ
ดาเนินการ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ปีงบประมาณ

มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ
1.พั ฒ นาสมรรถนะ
แ ล ะ ขี ด
ความสามารถ
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในการ
ป้ องกั น และแก้ ไ ข
ปั ญ ห าก ารทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม
1.การส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน
ของศูนย์ดารงธรรม
ตาบลโนนป่าซาง
และศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตาบลโนนป่า
ซาง

ปี
๒๕๖๐
/

ปี
๒๕๖๑
/

ปี
๒๕๖๒
/

ปี
๒๕๖๓
/

ปี
หมายเหตุ
๒๕๖๔
/
เป็น
โครงการที่
ไม่ใช้
งบประมาณ
ดาเนินการ

ภาคผนวก

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ที่ 248 /๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
และคณะการจัดทาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนป่าซาง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
-----------------------------ตามหนังสือจังหวัดเลย ที่ ชร ๐๐17.5/ว 262 ลงวันที่ 13 มีนาคม ๒๕60 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยสั่ง
การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนิน งานของศูน ย์ปฏิบั ติการต่อต้านการ
ทุจ ริ ต กระทรวงมหาดไทย ระดั บ จั งหวัด โดยให้ จัดท าแผนป้ องกั น ป้ องกัน ปราบปรามการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามกรอบแนวทางการจัดทาแผนฯ ระยะ 5 ปี ของ
สานักงาน ป.ป.ท. นั้น
ดั งนั้ น เพื่ อให้ ก ารจั ด ท าแผนการป้ อ งกัน ปราบปรามการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิช อบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และการจัดทาแผนการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน ป.ป.ท. จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
4. ผู้อานวยการกองคลัง
5. ผู้อานวยการกองช่าง
6. ผู้อานวยการกองการศึกษา
7. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ

เลขานุการ
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นามากาหนดเป็นจัดทาแผน
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนป่าซาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กิตติพงษ์ วงษา

(นายกิตติพงษ์

วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง
เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
--------------------ตามหนังสือจังหวัดเลย ที่ ชร ๐๐17.5/ว 262 ลงวันที่ 13 มีนาคม ๒๕60 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยสั่ง
การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนิน งานของศูน ย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจ ริ ต กระทรวงมหาดไทย ระดั บ จั งหวัด โดยให้ จัดท าแผนป้ องกั น ป้ องกัน ปราบปรามการทุจริ ตและ
ประพฤติ มิชอบ ปีงบประมาณ 2560 ตามกรอบแนวทางการจัดทาแผนฯ ระยะ 5 ปี ของสานักงาน
ป.ป.ท. นั้น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนป่ า ซาง ได้ จั ด ท าแผนป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัด ทาแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริห ารส่วนต าบลโนนป่ าซางเป็ น ไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิ บัติการดังกล่า ว
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กิตติพงษ์ วงษา
(นายกิตติพงษ์ วงษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง

ประกาศแสดงเจตจ านงของผู้บริ หาร
ข้ าพเจ้ า นายรูม อินแจ้ ต าแหน่ง นายกองค์การบริ หารส่วนต าบลท่าแฝก ข้ าพเจ้ าขอแสดงเจตจ านง ต่อสาธารณชนและ
ข้ าราชการทุกคนว่า ข้ าพเจ้ าจะปฏิบตั ิหน้ าที่ และบริ หารงานของหน่วยงาน ภายใต้ ภารกิจเกี่ยวกับ ด้ านการปรับปรุง
โครงสร้ างพื ้นฐาน ด้ านการส่งเสริ ม คุณภาพชีวติ ด้ านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้ อย ด้ าน
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ด้ านการพัฒนาการเมืองและการบริ หาร ด้ านการส่งเสริ มการศึกษา และ
ด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการอ านวยความสะดวกการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหน่วยงาน ด้ วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ด้ วยความส านึกและตระหนัก และพร้ อมรับผิดขอบในการบริ หารงาน โดยทุกขันตอนต้
้
องมี ความ
ถูกต้ องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบล้ วนเคร่งครัด จะตังใจปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ โดยเต็มก าลังความสามารถ จะใช้ อ านาจ
หน้ าที่ ด้ วยปั ญญาความรู้คิดพิจารณาว่าการกระท าใดเป็ นความเจริ ญ การกระท าใดเป็ นความเสือ่ ม การกระท าใดที่
ต้ องท า และการกระท าใดที่ต้องละเว้ นและก าจัด จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงาน และจะยืนหยัดต่อต้ านการ
ทุจริ ตทุกรูปแบบ

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศแสดงเจตจ านงของผู้บริหาร ข้ าพเจ้ า นายรูม อินแจ้ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
แฝก ข้ าพเจ้ าขอแสดงเจตจ านง ต่อสาธารณชนและข้ าราชการทุกคนว่า ข้ าพเจ้ าจะปฏิบตั หิ น้ าที่ และ
บริหารงานของหน่วยงาน ภายใต้ ภารกิจเกี่ยวกับ ด้ านการปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐาน ด้ านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้ านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้ อย ด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ด้ านการพัฒนาการเมืองและการบริ หาร ด้ านการส่งเสริมการศึกษา
และด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการอ านวยความสะดวกการปฏิบตั งิ านตามภารกิจ
หน่วยงาน ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ด้ วยความส านึกและตระหนัก และพร้ อมรับผิดขอบในการบริ หารงาน
โดยทุกขันตอนต้
้
องมี ความถูกต้ องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบล้ วนเคร่งครัด จะตังใจปฏิ
้
บตั หิ น้ าที่
โดยเต็มก าลังความสามารถ จะใช้ อ านาจหน้ าที่ ด้ วยปั ญญาความรู้คิดพิจารณาว่าการกระท าใดเป็ น
ความเจริญ การกระท าใดเป็ นความเสื่อม การกระท าใดที่ต้องท า และการกระท าใดที่ต้องละเว้ นและก
าจัด จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้ านการทุจริ ตทุกรูปแบบ (นายรูม อินแจ้ )
นายกองค์การบริ หารส่วนต าบลท่าแฝก ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นโยบาย มาตรการ เพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้ มีคณ
ุ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแฝก
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้ าร่วมรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐในปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติเสนอ และ
ปั จจุบนั การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ได้ ถกู ก าหนดเป็ นกลยุทธ์ที่ส
าคัญของ ยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ซึง่ เป็ นการ ยกระดับให้ การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐเป็ นมาตรการ
ป้องกันการทุจริ ต ในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทัว่ ประเทศจะต้ องด าเนินการ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตาม

มติคณะรัฐมนตรี และเพื่อ เป็ นการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแฝก จึงขอ
ประกาศนโยบาย/มาตรการเพื่อสร้ างคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าแฝก ดังนี ้ ค านิยามตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุจริต หมายถึง การแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายส าหรับตนเองหรื อผู้อื่น คอร์ รัปชัน่ หมายถึง การให้ สญ
ั ญาว่า
จะให้ การรับ เรี ยกรับทรัพย์สิน ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบ ของเอกสาร ข้ อมูล เงินหรื อประโยชน์อื่นใด ซึง่ ไม่
ถูกต้ องเหมาะสม เพื่อให้ บคุ คลยกเว้ นการกระท าอันเป็ นการ ให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
หรื อผลประโยชน์ใด ๆ อันมิชอบให้ กบั ตนเอง พวกพ้ อง ทังทางตรง
้
และ ทางอ้ อม รวมถึงการกระท าที่ขดั
ต่อศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของหน่วยงาน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อประชาชน กลุม่ บุคคล
หรื อบุคลากร บริ ษัทห้ างร้ านหรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และองค์กรอืน่ ใด ที่ติดต่อ เกี่ยวข้ องกับองค์การบริ หารส่วนต าบลท่า
แฝก เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ประโยชน์อนั มิควรได้ ทงต่
ั ้ อองค์กร ตนเอง หรือ ผู้เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ กระท าได้ หลักทัว่ ไปของนโยบายในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ห้ าม
ผู้บริ หาร ข้ าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้ าง เจ้ าหน้ าที่ และบุคลากรทุกประเภทของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแฝก ด
าเนินการหรื อยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ และห้ ามกระท าการอื่น ใดทีเ่ ป็ นการเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมก็ตาม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและยึดหลัก
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของข้ าราชการ และปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการ ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่งครัด ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิงานและข้ อก าหนดในการด าเนินงาน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของสังคม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อก าหนดทางกฎหมาย แนวทางปฏิบตั ิ บุคลากรทุกระดับขององค์การบริ หารส่วนต
าบลท่าแฝก ต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางที่ได้ ก าหนดไว้ ดังนี ้ ๑. ปฏิบตั ิตามนโยบายการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ต การให้
หรื อการรับสินบน จรรยาบรรณ ข้ าราชการ รวมทังกฎหมาย
้
กฎ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับอื่นๆ ชองทางราชการ โดยต้ องไม่
เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการ ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ ไม่วา่ โดยทางตรงและทางอ้ อม ๒. ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็ นการแสดง
ถึงเจตนาว่าเป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การให้ หรื อรับ สินบน แก ่่ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทีเ่ กี่ยวข้ องกับองค์การบริ หารส่วนต
าบลท่าแฝก ในเรื่ องที่ตนมีหน้ าทีร่ ับผิดชอบ ทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อมเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ประโยชน์สว่ นตน ๓. ไม่ละเลยหรื อ
เพิกเฉย เมื่อพบการกระท าทีเ่ ข้ าข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยถือเป็ นหน้ าที่ที่ ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่
รับผิดชอบได้ ทราบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ ๔. ในการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสีย่ งต่อ
การเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บุคลากรทุกระดับ จะต้ องปฏิบตั ิโดยระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่ อง ต่อไปนี ้ - การให้ หรื อรับ
ของขวัญ ของก านัล การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ให้ เป็ นไป ตามปฏิบตั ิที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของ
ข้ าราชการก าหนด รวมถึงนโยบายการ ป้องกันและ ต่อต้ านการทุจริ ตอย่างเคร่งครัด - การให้ เงินบริ จาค เพื่อการกุศลแก่
องค์กรใด ๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมต้ อง ด าเนินการด้ วยความโปร่งใส ผ่านขันตอนตามระเบี
้
ยบที่ก าหนด
ไว้ และถูกต้ องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเงินบริ จาคไม่ได้ ถกู น าไปใช้ เพื่อเป็ น
ข้ ออ้ างในการติดสินบน - การจัดซื ้อจัดจ้ างกับบริ ษัทห้ างร้ าน หรื อเอกชน และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการติดต่อ
งานกับผู้มีสว่ นได้ เสียหรื อบริ ษัทเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง จะต้ อง เป็ นไปด้ วย ความโปร่งใส ซื่อสัตย์และต้ อ
งด าเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้ อง อย่างเคร่งครัด นโยบาย/มาตรการ เพือ่ พัฒนาหน่วยงานให้ มี
คุณธรรมและความโปร่งใส ๑. ด้ านความโปร่งใส (Transparency Index) ๑.๑ การบริ หารงานงบประมาณจะใช้ จ่ายเงิน
งบประมาณตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบแบบแผน ๑.๒ การจัดซื ้อจัดจ้ างต้ องด าเนินการโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทกุ

ขันตอน
้
ไม่เรี ยกรับผลประโยชน์ ทับช้ อน ๑.๓ การด าเนินโครงการหรื อกิจกรรม ที่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ ให้ แต่ละ
ส่วนที่รับผิดชอบ ปิ ดประกาศและเผยแพร่ข้อมูลโครงการที่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และใน ปี งบประมาณต่อๆ ไป เช่น การปิ ดประกาศ ณ หน่วยงาน ตลอดจนเผยแพร่ตามสือ่ ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เพื่อให้
ประชาชนและผู้สนใจได้ รับทราบข้ อมูล ๑.๔ การด าเนินโครงการหรื อกิจกรรมที่มีสถานที่หรื อพื ้นทีด่ าเนินการ ให้ ด าเนิน
การ ดังนี ้ - ติดป้ายประชาสัมพันธ์การให้ ประชาชนในพื ้นที่รับทราบ - อ านวยความสะดวกในการขอเข้ าตรวจสอบ
โครงการของประชาชน ทังก่
้ อนด าเนิน โครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และหลังจากด าเนินโครงการ - ประเมินผล
ความพึงพอใจและผลกระทบเชิงลบ เชิงบวก หลังจากเสร็ จสิ ้นโครงการ ๑.5 การร้ องเรี ยน/พฤติกรรมควรร้ องเรี ยน - เมื่อ
พบเห็นการกระท าการทุจริ ตที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เช่น พบเห็น บุคคลที่เกี่ยวข้ อง กับองค์การบริ หาร
ส่วนต าบลท่าแฝก ติดสินบน/รับสินบน ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมกับ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ห้ างร้ าน ประชาชน ผู้รับบริ การ ผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื อพบเห็นการกระท าที่ผิดขันตอน
้
ตามระเบียบปฏิบตั ิของทางราชการที่อาจจะเป็ นช่องทางในการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อพบเห็นการกระท าผิด กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี ตลอดจนผิดจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพข้ าราชการพลเรื อน สามารถร้ องเรียนผ่านส่วนประชาสัมพันธ์ องค์การบริ หารส่วนต าบลท่าแฝก ทางโทรศัพท์
เบอร์ โทร 055-436700, 097-9236603 หรื อทางจดหมาย ส่งมาที่ องค์การบริ หารส่วนต าบลท่าแฝก 200 หมู่ 5 ต.ท่า
แฝก อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 ๒. ด้ านความพร้ อมรับผิด (Accountability Index) - จะเสริมสร้ างการปฏิบตั ิหน้ าที่
ราชการให้ พร้ อมในการปฏิบตั ิงาน จะตัดโอกาส จุดอ่อน ไม่ให้ มีความเสีย่ ง และหากเกิดความเสียหายจากบริ หารงาน
พร้ อมรับผิดชอบจากผลของการบริ หารงาน นัน้ ๓. ด้ านความปลอดจากการทุจริ ตในการปฏิบตั งิ าน (Corruption-free
Index) - การบริ หารงานเป็ นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่เห็นแก่พวกพ้ อง ไม่เรี ยกรับสินบน ไม่ใช้ ต
าแหน่งหาประโยชน์หรื อเอื ้อประโยชน์ - ยึดหลักการบริ หารราชการตามหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ด้ านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) - การเบิกจ่ายการใช้ จ่ายเงินงบประมาณทุกชนิดมีการ
ตรวจสอบก่อนเบิกจ่าย หากมีการ ทักท้ วงต้ องแก้ ไขปั ญหานันทั
้ นที - เสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์กรสุจริ ต ไม่ทนต่อการทุจริ ต
ละอายและเกรงกลัวที่จะกระท าทุจริ ต - เสริ มสร้ างระบบคิดแยกแยะผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม เช่น
การไม่ใช้ ทรัพยากรส่วนกลางเพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว เป็ นต้ น ๕. ด้ านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity
Index) - เสริ มสร้ างคุณธรรม มีความอ่อนน้ อมถ่อมตน ไม่สร้ างความแตกแยกแตกสามัคคี - พัฒนาสิง่ แวดล้ อมที่ท างาน
ให้ นา่ อยูน่ า่ ท างาน 6. ด้ านการสือ่ สารภายในหน่วยงาน - ส่งเสริ มและพัฒนาการสือ่ สารโดยน าเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมา
ปรับใช้ ในการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนและบุคลากรในองค์การบริ หารส่วนต าบลท่าแฝก ให้ เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้ องได้ โดยเปิ ดเผย รวดเร็ว ถูกต้ อง - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนสามารถแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจริ ต การ
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ และศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริ หารส่วนต าบลท่าแฝก

รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
............................................................
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภายในเทศบาลต าบล ท่าไม้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัด
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น โดยเทศบาลต าบลท่า
ไม้ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ และบัดนี้การด าเนินการตาม แผนฯ ประจ าปี
พ.ศ.2559 ได้ สิ้ น สุด ลงแล้ ว จึ งขอรายงานผลการด าเนิ น งาน พร้ อมทั้ งระบุ ปั จจั ยสนั บ สนุ น ปั ญ หา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 1.ผลการด าเนิน
งาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล กิจ กรรมที่ 1 ส่งเสริมการปฏิบัติ งานและการด าเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับต าบล (งบประมาณด าเนินการ 22,635.-บาท) กา
รด าเนินงาน โครงการฯ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 โดยการจัดอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการน าวัสดุเหลือใช้มาท าให้เกิดประโยชน์ และการน ากล่องนมมาท าผลิตภัณฑ์ หมวก โดย
ตั้งอยู่บนพื้น ฐานของหลักการ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และได้น า ไปใช้พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตและ
การท างานได้ อย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน
รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ใน การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ - นักเรียนจากโรงเรียน
วัดคร้อพนัน จ านวน 59 คน - นักเรียนจากโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น จ านวน 21 คน ผลการด าเนินงาน
จ านวนเด็กนักเรียน 80 คน มีความรู้ด้านอาชีพ แบบพึ่งพาตนเองได้ บนพื้นฐานของความประหยัด ลด
รายจ่ายที่ไม่จ าเป็น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ ห่างไกลจากปัญหายาเสพ
ติด เป็นการด าเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชด าร

