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คํานํา
ปญ หาการทุ จริต เป นป ญ หาที่อ ยูคูกับสังคมมนุ ษย มาเปนเวลานาน ไมเวนแมแตประเทศที่
พัฒ นาแลวหรือประเทศที่ กําลังพั ฒ นา จะมี ความแตกตางกันที่ ความรุนแรงของป ญ หาวามีมากนอยเพี ยงใด
ป ญ หาการทุ จ ริ ต ส งผลให สั ง คมไทยมี ค วามเหลื่ อ มล้ํ า ในสั งคม บั่ น ทอนความมั่ น คง ความสงบสุ ข และมี
ผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาประเทศในทุกระดับ ซึ่งจากการจัดอันดับดัชนี ภาพลักษณคอรรัปชั่นของ
องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) พบวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหา
เรื่อ งการทุ จริต คอรรัปชั่น เป นอันดับที่ ๖๑ ของโลก และมีแนวโน มจะมี ความรุนแรงโดยมีจํานวนเม็ดเงิน ที่
เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้นและมีลักษณะการกระทําเปนกระบวนการที่ซับซอนและยากแกการติดตามตรวจสอบ หาก
ไมมีการแกไขปญหาดังกลาวอยางจริงจังแลว การทุจริตคอรรัปชันจะกัดกรอนเศรษฐกิจ และสังคมไทยจนยากแก
การแกไขไดในระยะยาว ซึ่งการแกไขปญหาการทุจริตจะตองประสานความรวมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและปลูกฝงจิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริต ความมีวินัย และความรับผิดชอบตอ
สังคม
ดังนั้ น องค การบริหารส วนจั งหวั ดตาก จึ งได จั ดทํ าแผนปฏิ บัติ ก ารป อ งกั น การทุ จริต ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานการปองกันการ
ทุจริตใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุกผลสัมฤทธิ์ของการจัดทําแผน
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การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตอ งการบ งชี้ ค วามเสี่ ย งของการทุ จ ริต ที่ มี อ ยู ในองค ก รโดยการประเมิ นโอกาสของการทุ จ ริต ที่อ าจเกิ ด ขึ้ น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการ ปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแกการ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี วัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มี ประสิทธิภาพมาก
ขึ้นแตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซือ้ จัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจาก
การบั งคับใชก ฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหน าที่โดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความรารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซือ้ -จัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาดไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นทําให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริต ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยม
ที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะ
ทํ าการทุ จ ริ ต ฉ อ ราษฎร บั งหลวง โดยไม มี ค วามละอายต อ บุ ญ และบาป และไม เกรงกลั ว ต อ กฎหมายของ
บานเมือง
หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนด
มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ
เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่อยูคูกับสังคมมนุษยมาเปนเวลานาน ไมเวนแมแตประเทศที่
พัฒนาแลวหรือประเทศที่กําลังพัฒนา จะมีความแตกตางกันที่ความรุนแรงของปญหาวามีมากนอยเพียงใด การ
ทุจริต คอรรัปชันไดสงผลใหสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ําในสังคม บั่นทอนความมั่นคง ความสงบสุข และมี
ผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาประเทศในทุกระดับ ซึ่งจากการจัดอันดับดัชนี ภาพลักษณคอรรัปชันของ
องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) พบวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหา
เรื่องการทุจริต คอรรัปชัน เปนลําดับที่ 61 ของโลก และมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงโดยมีจํานวนเม็ดเงิน
ที่เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้นและมีลักษณะการกระทําเปนกระบวนการที่ซับซอนและยากแกการติดตามตรวจสอบ
หากไมมีการแกไขปญหาดังกลาวอยางจริงจังแลว การทุจริตคอรรัปชันจะกัดกรอนเศรษฐกิจ และสังคมไทยจนยาก
แกการแกไขไดในระยะยาว โดยสภาพหรือลักษณะปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถแบงได
ดังนี้
/1.สภาพหรือ
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1. สภาพหรือลักษณะป ญ หาการทุ จริต ที่เกิดจากการทุ จริต ดานงบประมาณ การทํ าบั ญ ชี การ
จัดซื้อจัดจางและการเงินการคลัง
กระบวนการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับดานงบประมาณ การทําบัญชี
การจัดซื้อ จัดจางและการเงินการคลัง มีสาเหตุมาจากการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นละเลยไมปฏิบัติหรือไม
ทํ าตามระเบี ยบฯ และอ างวาไม ท ราบเกี่ ยวกั บเรื่องที่ มีก ารให จั ดทํ าและไม จัด ทํ า ซึ่งเมื่ อพิ จารณาจากการ
วิเคราะหขอมูลในสวนเรื่องที่กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมจัดทํา อันเปนผลกอใหเกิดการทุจริตในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล
การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะ ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นบางสวน
ปรากฏวามีญาติหรือพวกพองมาเปนผูรับเหมาการจัดซื้อจัดจางที่มีการเอื้อประโยชนใหพวกพองหรือกลุมญาติ
ของตัวเองบุคคลที่เปนพนักงานทองถิ่นกับผูบริหารทองถิ่นซึ่งบางสวนใชตําแหนงของตนแสวงหาผลประโยชน
บุคลากรและผูบริหารทองถิ่นบางสวนมีการจายเงินของการคลังโดยไมมีหลักฐาน เชน การเขียนเติมจํานวนเงิน
หรือการรับเงินเก็บภาษี รับเงินเก็บคาขยะ เก็บเงินมาแลวก็ไมนําสงใหคลัง ซึ่งเมื่อมีการกระทําอยางเปนประจํา
หรือบางทีพอเก็บเงินไดมาก ๆ ก็ไมนําสงหรือมีการหนีไป หรือสวนหนึ่งเจาหนาที่คลังมีการปลอมเช็คตลอดจน
การนําของหลวงหรือของทางราชการไปใชเปนการสวนตัว ตลอดจนการปดบังขอมูลขาวสารแกประชาชน
3. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากชองวางของระเบียบและกฎหมาย
ในสวนชองวางของกฎหมายและระเบียบตางๆ มุงวิเคราะหระบบตรวจสอบและระบบ
โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง กฎหมายเปดชองวางใหมีการทุจริตได โดยมีการใหสังเกต
โครงสราง องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ป 2540 และในกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหผูบริหารทองถิ่นมีความเขมแข็งเพื่อใหอยูในตําแหนงตลอด 4 ป ซึ่งในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนทีม
เดียวกับผูบริหาร องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดก็จะเปนชองทางใหทุจริตได เพราะระบบถวงดุลขาดความ
เขมแข็ง
4. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหง โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดเล็ก
ไมมีความรูเฉพาะดานดีพอ เชน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดราคากลาง หรือ การจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบ เชน หัวหนาสวนการคลังไมไดมีความรูทางดานการพัสดุในทางปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติไปก็หมิ่นเหมในการ
ถูกตรวจสอบและผิดวินัย หรือ ผูบริหารทองถิ่นและพนักงานทองถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชนโดยอาศัย
ชองโหวของกฎหมายแสดงใหเห็นถึงการไมมีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผูบริหารทองถิ่นและเจาหนาที่ของ
องค กรปกครองสว นท อ งถิ่ นที่ ขาดความรูค วามเข าใจในหลั ก การบริหารท อ งถิ่น ข อกฎหมาย กฎระเบี ย บ
ขอบังคับ คําสั่งตาง ๆ จําเปนตองมีการเพิ่มพูนความรูและควรรู เพราะถาบางสวนไมมีความรูความเขาใจเปน
ผลทําใหปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได
5. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบ
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนหนึ่งไมชี้แจงประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ใหประชาชนทราบ ไมแจงงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
ประชาชนและ ไมสงขาวสารทางราชการใหประชาชน ไมมีการประกาศในชองทางการสื่อสารใหประชาชน
/ทราบในการ...
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ทราบในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ไมมีการประกาศการดําเนินกิจกรรมและงบประมาณให
ชาวบานทราบเชนกัน บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมทราบวา ปจจุบันมีเงินงบประมาณหรือเงินใน
บัญชีมีจํานวนเทาไร
6. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ
ผูตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพียงหนวยงานเดียว
มีกําลังคนไมเพียงพอ และสํานักงานตรวจเงินแผนดินสวนกลางมีกําลังคน เพียงแตไมสามารถลงไปตรวจไดทุก
พื้นที่ ที่กระทําไดก็เปนเพียงเปนการสุมตัวอยางเทานั้น ในสวนของสํานักงาน ป.ป.ช. ก็เชนเดียวกัน ถาหาก
สํานักงานป.ป.ช. และสํานักงานตรวจเงินแผนดินมีอนุ กรรมการ ป.ป.ช. จังหวัด และให จัดตั้ง อาสาสมัค ร
ป.ป.ช. ภาคประชาชน สวนระบบการตรวจสอบภายในขององคก รปกครองสวนท องถิ่นมั กพบวาผูบริหาร
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ อยางเครงครัด และฝายสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองทําหนาที่เปนฝายกํากับดูแล
และควบคุม คอยตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหถูกตองเหมาะสม เพื่อ
ประโยชนของประชาชน แต
กลับพบวาปจจุบันฝายสภาทองถิ่น โดยสวนใหญกับกลายเปนกลุมเดียวกับผูบริหารทองถิ่นจึงทําใหสมาชิกสภา
ทองถิ่นเขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบผูบริหารทองถิ่นไดนอย
7. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี อิทธิพล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหง ยังมีอิทธิพลหรืออํานาจที่สงผลใหเกิดการทุจริตได
โดยเฉพาะอิทธิพลและอํานาจของฝายการเมืองที่สามารถใหคุณใหโทษตอเจาหนาที่หรือขาราชการทองถิ่น
ตลอดจนการใชอิทธิพลขมขูหรือกีดกันผูเสนอราคารายอื่น ๆ การบีบบังคับใหผูมีสวนเกี่ยวของตรวจรับงาน
โครงการตาง ๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในทองถิ่นไมกลาที่จะใหการเปนพยานเพื่อเอาผิดกับผูทุจริต และ
สวนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝงรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เชน ความเกรงกลัวอิทธิพล การนับถือผูมีบารมี
การสํานึ ก บุ ญ คุ ณ ของผูมี พ ระคุณ สิ่ งเหลานี้ ทํ าให ผู บริหารท อ งถิ่นใช อํานาจหน าที่ ก ารงานในการแสวงหา
ผลประโยชนให กับตนเองและพวกพ อง ดังนั้น ปญ หาที่มีในทองถิ่น คือ ความสัมพันธที่แข็งแกรงระหวาง
นักการเมืองทั้งในระดั บประเทศกับนักการเมืองระดับทองถิ่น นักการเมืองระดับทองถิ่นกับนักธุรกิจ กลุม
ผลประโยชนและนักการเมืองระดับทองถิ่นกับขาราชการ บุคคลกลุมนี้ยังมีความเขมแข็งมากกวาพลังในการ
ตรวจสอบของภาคประชาชน และภาคประชาสังคมและสิ่งที่ตองสงเสริมก็คือ ทําอยางไรใหภาคประชาชนมี
ความเขมแข็งเพื่อคานอํานาจอิทธิพลได
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดเห็นความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเห็นวา
การสรางองคกรภาคราชการใหมีความโปรงใส คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มตนดวยการปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม 12 ประการ คุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล จิตสํานึกที่ดีในการใหบริการประชาชน ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต
เปนธรรม เสมอภาคทําใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใสตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวน
รวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจและไววางใจในการ
บริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก รวมทั้งคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดพนักงานจาง และลูกจางประจํา ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการ
/ทุจริตเปนไป...
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ทุจริตเปนไปตามเจตนารมณ ของยุท ธศาสตรวาด วยการป องกั นและปราบปรามการทุ จริตระยะที่ 3(พ.ศ.
2560 – 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดดําเนินการจัดทํ าแผนปฏิบัติการป องกันการทุ จริต ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1. เพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นแผนการป อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ใน
ยุทธศาสตร
ชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
2. เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3. เพื่อเสริมสรางใหผูบริหาร สมาชิกสภา อบจ. ขาราชการ และเจาหนาที่ทุกระดับ ของอบจ.ตาก
ประพฤติ ต นและปฏิ บั ติ งานด วยความโปรงใส ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริต มี จิ ต สํ านึ ก ความรับ ผิ ด ชอบในผลประโยชน
สาธารณะ และการใหบริการตอหนวยงานและประชาชน
4. เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก
5. เพื่อใหภาครัฐและภาคประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังพฤติกรรมในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอยางจริงจัง
เปาหมาย
1. บุ ค ลากรในสั ง กั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นจั งหวั ด ตาก ประชาชนในท อ งถิ่ น มี จิ ต สํ านึ ก และความ
ตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดประโยชนสูงสุด ปราศจากการหาผลประโยชนโดยมิชอบ
2. มีมาตรการที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการสนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
4. องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
ประโยชนของการจัดทําแผน
1. ทําใหการดําเนินงานของทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ดานการปองกัน
การทุจริตเปนไปในแนวทางเดียวกัน
2. องคการบริหารสวนจังหวัดตาก สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3. องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีแผนงานที่มีประสิท ธิภ าพ ลดโอกาสในการกระทํ าทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
4. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เกิดคานิยมที่ดี ประพฤติตนและปฏิบัติงานดวย
ความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในผลประโยชนสาธารณะและการใหบริการ
5. ทําใหเกิดแนวรวมและเครือขายในการปองกันการทุจริตไปยังภาคสวนตางๆ

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

สวนที่ 2

มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561-2564)
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.การสรางสังคมที่ไม
ทนตอการทุจริต

1.1 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกบุคลากรทั้ง
ขาราชการเมืองฝายสภาทองถิ่น
และฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1. โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะ
ดานการปฏิบัติงานของบุคลากร องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก
2. โครงการฝกอบรมดานคุณธรรม และ
จริยธรรมของบุคลากร องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก
3. โครงการประชุมสัมมนาผูบริหาร
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
4. โครงการอบรมพัฒนาความรูบุคลากร
สํานักการชาง
5.โครงการฝกอบรมการบริหารและการ
ใหบริการสนามกีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก
1.โครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.โครงการฝกอบรมสงเสริมสุขภาพและ
พัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมแก
อาสาสมัครสาธารณสุข
3.โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกประชาชนทุก
ภาคสวนในทองถิ่น

~

มิติ

ป2561
งบประมาณ
(บาท)
600,000

ป2562
งบประมาณ
(บาท)
600,000

ป2563
งบประมาณ
(บาท)
600,000

ป2564
งบประมาณ
(บาท)
600,000

หมายเหตุ
กองการเจาหนาที่

150,000

150,000

150,000

150,000

กองการเจาหนาที่

400,000

400,000

400,000

400,000

กองการเจาหนาที่

646,000

646,000

646,000

646,000

สํานักการชาง

250,000

250,000

250,000

250,000

กองการศึกษา ฯ

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

กองแผนฯ

2,800,000

2,800,000

2,800,000

2,800,000

กองกิจการสภาฯ

200,000

200,000

200,000

200,000

กองแผนฯ

7

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

มิติที่ 1

รวม

4.โครงการฝกอบรมใหความรูตามแนว
พระราชดําริ หลักเศรษฐกิจพอเพียงแก
สตรีและบุคคลในครอบครัว
5.โครงการภูมิปญญาไทยทํานา 1 ไร ไดเงิน
1 แสนบาท
6.โครงการสงเสริมการผลิตปุยอินทรียเพื่อ
การเกษตรยั่งยืน
7. โครงการส งเสริ มพั ฒ นาศั กยภาพผู นํ า
ทองที่/ทองถิ่น ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน
องคกรตางๆ และประชาชน
8. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่ ม พู น ทั ก ษะผู บ ริ ห ารและผู นํ า ท อ งถิ่ น
จังหวัดตาก
1. โครงการฝกอบรมเขาคายลูกเสือ – ยุว
กาชาด เนตรนารี เรียนรูสูประชาคม
อาเซียน
2. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
3. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
สงเสริมจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมใหกับเด็กและเยาวชน
4.โครงการฝกอบรมพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการ
พัฒนาทองถิ่นในจังหวัดตาก
18 โครงการ

ป2561
งบประมาณ
(บาท)
200,000

ป2562
งบประมาณ
(บาท)
200,000

ป2563
งบประมาณ
(บาท)
200,000

ป2564
งบประมาณ
(บาท)
200,000

หมายเหตุ
กองกิจการสภาฯ

300,000

300,000

300,000

300,000

กองแผนฯ

150,000

150,000

150,000

150,000

กองแผนฯ

2,545,000

2,545,000

2,545,000

2,545,000

สํานักปลัดฯ

600,000

600,000

600,000

600,000

สํานักปลัดฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

กองการศึกษาฯ

400,000

400,000

400,000

400,000

กองกิจการสภาฯ

400,000

400,000

400,000

400,000

กองกิจการสภาฯ

500,000

500,000

500,000

500,000

กองการศึกษาฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

กองกิจการสภาฯ

12,141,000

12,141,000

12,141,000

12,141,000
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1.3 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
มิติ

2.การบริหารราชการ
เพื่อปองกันการทุจริต

ภารกิจ
ตามมิติ

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริต

1. กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
2.กิจกรรมการประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปรงใส
3. มาตรการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อชี้แจง
การขอเท็จจริงการปฏิบัติงานของ องคการ
บริหารสวนจังหวัดตากตอประชาชน และ
สื่อมวลชน
1. โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก
2.มาตรการการมอบอํานาจของนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด และหัวหนาสวน
ราชการ
3.มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล
4.มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานการเงิน การคลัง
5.มาตรการสรางความโปรงใสดานการ
จัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม
6.กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อจัดจางของ องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก

ป2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ป2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ป2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ป2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
สํานักปลัด ฯ

-

-

-

-

สํานักปลัด ฯ

-

-

-

-

สํานักปลัด ฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด ฯ

-

-

-

-

กองการ
เจาหนาที่

-

-

-

-

-

-

-

-

กองการ
เจาหนาที่
กองคลัง

-

-

-

-

กองคลัง

-

-

-

-

กองคลัง

~9~

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ป2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ป2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
กองการศึกษาฯ

-

-

-

-

สํานักปลัด ฯ

-

-

-

-

กองคลัง

-

-

-

-

กองการศึกษาฯ

-

-

-

-

กองการศึกษาฯ

-

-

-

-

กองการศึกษาฯ

-

-

-

-

สํานักปลัด ฯ

300,000

300,000

300,000

300,000

กองแผน ฯ

-

100,000

100,000

100,000

กองแผน ฯ
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7.กิจกรรมการบริหารจัดการสาธารณะ
สนามกีฬา
8.กิจกรรมการจัดทําคูมือประชาชน ตาม
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจ 1. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
และใชอํานาจหนาที่ใหเปนไป
รับชําระคาธรรมเนียมบํารุง อบจ.
ตามหลักการบริหารกิจการ
2. กิจกรรมการจัดทําขั้นตอนการจัดทํา
บานเมือง
บัตรสมาชิกสระวายน้ํา/ ฟตเนส องคการ
ที่ดี
บริหารสวนจังหวัดตาก
3. กิจกรรมการจัดทําขั้นตอนการขอใช
อุปกรณกีฬา องคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก
4. กิจกรรมการใหบริการสนามกีฬา/สระ
วายน้ํา/โรงพละ ของ องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก
5. โครงการปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน
หรือรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการหองประชุม
2.4 การเชิดชูเกียรติแก
1.โครงการประกวดปาชุมชนดีเดนจังหวัด
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน ตาก
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให 2. โครงการประกวดแปลงนาสาธิตภูมิ
เปนที่ประจักษ
ปญญาไทย ทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสน
บาท

ป2561
งบประมาณ
(บาท)
-

มิติ

มิติที่ 2

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได 1. กิจกรรม “การจัดทําคํารับรองการ
ทราบ หรือรับแจง หรือตรวจพบ ปฏิบัติราชการ องคการบริหารสวนจังหวัด
การทุจริต
ตาก”
2. กิจกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่ประจํา
ศูนยปรองดองสมานฉันทขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก
3. กิจกรรมการแตงตั้งเจาที่ศูนยดํารง
ธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
รวม
5 โครงการ 11 กิจกรรม
5 มาตรการ

ป2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ป2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ป2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ป2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
สํานักปลัด ฯ

-

-

-

-

สํานักปลัด ฯ

-

-

-

-

สํานักปลัด ฯ

400,000

500,000

500,000

500,000
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

3.การสงเสริมบทบาท 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
และการมีสวนรวมของ ขาวสารในชองทางที่เปนการ
ภาคประชาชน
อํานวยความสะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ป2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ป2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
สํานักปลัด ฯ

456,000

456,000

456,000

456,000

สํานักปลัด ฯ

300,000

300,000

300,000

300,000

สํานักปลัด ฯ

40,000

40,000

40,000

40,000

สํานักปลัด ฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด ฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด ฯ

100,000
966,000

100,000
966,000

100,000
966,000

100,000
966,000

สํานักปลัด ฯ
สํานักปลัด ฯ

120,000
100,000

120,000
100,000

120,000
100,000

120,000
100,000

สํานักปลัด ฯ
สํานักปลัด ฯ

-

-

-

-

กองคลัง
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1. กิจกรรมการจัดตั้งศูนยบริการ
ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของทางราชการ
2.โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
- การเผยแพรประชาสัมพันธทาง
สถานีวิทยุ
- การจัดทําวารสาร องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก
- การจัดทําแผนพับขาวความ
เคลื่อนไหว องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก
- การจัดทําหนังสือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป
- การจัดทําคูมือแนะนํา องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก
- การจัดทําวีดิทัศน/บรรยายสรุป
- การจัดทําปายประชาสัมพันธ /
ปายคัตเอาท
- การถวายพระพรทางหนังสือพิมพ
3. โครงการพัฒนาเว็บไซด องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก
4. กิจกรรมการเผยแพรรายงาน
ทางการเงินขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก

ป2561
งบประมาณ
(บาท)
-

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ป2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ป2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ

-

-

-

-

สํานักปลัด ฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

กองแผน ฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด ฯ

300,000

300,000

300,000

300,000

สํานักปลัดฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

สํานักปลัดฯ

450,000

450,000

450,000

450,000

กองแผนฯ

กองคลัง

สํานักปลัดฯ
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5. กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการจัดซื้อจัดจางของ องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก
6. กิจกรรม อบรมใหความรูตาม
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540
7. โครงการบริหารจัดการศูนย
เครือขายเพื่อแกไขปญหา และสงเสริม
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
(Clinic Center) องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การ 1. โครงการประชาสัมพันธเคลื่อนที่
รับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/ “องคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบ
รองทุกขของประชาชน
ประชาชน”
2. โครงการสรางเครือขายนัก
ประชาสัมพันธทองถิ่นในจังหวัดตาก
3.มาตรการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
ชี้แจงการขอเท็จจริงการปฏิบัติงาน
ของ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ตอประชาชน และสื่อมวลชน
4. กิจกรรมการใหบริการตูรับความ
คิดเห็น ตู ปณ.88
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี
1. โครงการประชุมสัมมนาเชิง
สวนรวมบริหารกิจการขององคกร ปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการจัดทํา
ปกครองสวนทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก และ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ของ

ป2561
งบประมาณ
(บาท)
-

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

รวม

ป2562
งบประมาณ
(บาท)

ป2563
งบประมาณ
(บาท)

ป2564
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

100,000

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัดฯ

-

-

-

-

กองแผนฯ

-

-

-

-

กองแผนฯ

-

-

-

-

กองแผนฯ

-

-

-

-

กองคลัง

50,000

50,000

50,000

50,000

กองแผนฯ

3,332,000

3,332,000

3,332,000

3,332,000
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มิติที่ 3

2. โครงการประชาสัมพันธเคลื่อนที่
“องคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบ
ประชาชน”
3.มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
4.มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
5. มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. มาตรการสงเสริมการตรวจสอบ
การกํากับดูแลการจัดหาพัสดุของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
7.โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก
8 โครงการ 5 กิจกรรม
5 มาตรการ

ป2561
งบประมาณ
(บาท)

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกําหนด

1. กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจําปงบประมาณ
2. กิจกรรมการจัดทําการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบฯ ขอ 6
1. กิจกรรมการเผยแพรรายงานทางการ
เงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2.โครงการเผยแพรประชาสัมพันธองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก
- การเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานี
วิทยุ
- การจัดทําวารสาร องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก
- การจัดทําแผนพับขาวความ
เคลื่อนไหว องคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก
- การจัดทําหนังสือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป
- การจัดทําคูมือแนะนํา องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก
- การจัดทําวีดิทัศน/บรรยายสรุป
- การจัดทําปายประชาสัมพันธ /
ปายคัตเอาท
- การถวายพระพรทางหนังสือพิมพ

4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได

ป2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ป2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ป2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ป2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
หนวยตรวจสอบฯ

-

-

-

-

หนวยตรวจสอบฯ

-

-

-

-

กองคลัง

456,000

456,000

456,000

456,000

สํานักปลัด ฯ

300,000

300,000

300,000

300,000

สํานักปลัด ฯ

40,000

40,000

40,000

40,000

สํานักปลัด ฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด ฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด ฯ

100,000
966,000

100,000
966,000

100,000
966,000

100,000
966,000

สํานักปลัด ฯ
สํานักปลัด ฯ

120,000

120,000

120,000

120,000

สํานักปลัด ฯ
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มิติ

มิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป2561
งบประมาณ
(บาท)
50,000

3. โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
4.มาตรการสงเสริมการตรวจสอบ การ
กํากับดูแลการจัดหาพัสดุของ องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก
4.3 การสงเสริมบทบาท
1. โครงการฝกอบรมเพื่อ
400,000
การตรวจสอบของสภา
พัฒนาศักยภาพงานกิจการสภาองคการ
ทองถิ่น
บริหารสวนจังหวัดตาก
2. โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
400,000
บทบาทสภาทองถิ่นในจังหวัดตาก
3. โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 50,000
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม 1. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานตาม
300,000
ของชุมชน(Community)
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และบูรณาการทุกภาคสวน 2. กิจกรรมติดปายประชาสัมพันธดานการ
เพื่อตอตานการทุจริต
ปองกันการทุจริต(คัตเอาท)
รวม
6 โครงการ 4 กิจกรรม
3,382,000
1 มาตรการ

ป2562
งบประมาณ
(บาท)
50,000

ป2563
งบประมาณ
(บาท)
50,000

ป2564
งบประมาณ
(บาท)
50,000

หมายเหตุ
กองแผนฯ

-

-

-

กองคลัง

400,000

400,000

400,000

กองกิจการสภา ฯ

400,000

400,000

400,000

กองกิจการสภา ฯ

50,000
300,000

50,000
300,000

50,000
300,000

กองแผน ฯ
สํานักปลัดฯ

-

-

-

สํานักปลัดฯ

3,382,000

3,382,000

3,382,000
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มิติที่ 4

ภารกิจ
ตามมิติ

ภาคผนวก

สวนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต

สวนที่ 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 1
มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
๑.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากรถือไดวาเปนปจจัยหลักและสําคัญยิ่งในการบริหารและการพัฒนางานในทุกๆ ดาน
ทั้งทางดานการพัฒนาบุคคลโดยตรง และการพัฒนาดานอื่นๆ เพราะทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสําคัญที่สุด
หากบุคลากรมีความสามารถและพรอมดวยจริยธรรมในการรับใชสังคมตามความสามารถในการทํางานเปนทีม
ภาวะการเปนผูนํา มีทักษะความเชี่ยวชาญในการทํางาน จะนําองคกรไปสูความสําเร็จและยั่งยืน
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองคกรเปน
อยางมาก เนื่ องจากบุ ค ลากรเป น ทรัพ ยากรมนุ ษ ยที่ มี ความสําคั ญ ในการที่ จะขั บเคลื่อนภารกิ จต างๆ ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว โดยเฉพาะอยางยิ่งตาม
นโยบายการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบทบาทหนาที่สําคัญในการพัฒนา
ทองถิ่นและใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่ จังหวัดตาก โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน ได
เล็งเห็นถึงความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดโครงการฝกอบรม
พัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อนําความรู
ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนจากการศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือหนวยงานอื่น
มาปรับปรุงพัฒนาการทํางานเพื่อใหสอดรับกับภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีความรูและทักษะในการบริหารงาน รวมทั้ง
เพิ่มพูนความรูและประสบการณโดยศึกษาดูงานนอกสถานที่
3.2 เพื่อเปนการเปดโลกทัศนของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตากใหมีวิสัยทัศนกวางไกล
3.3 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของราษฎรนอกพื้นที่
4. เปาหมาย
ผูบริหาร คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ผูสังเกตการณ และผูที่สนใจ จํานวน 200 คน (อบรมจํานวน 200 คน ทัศนศึกษาดูงาน 100 คน)

/5. วิธดี ําเนิน...
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และศึกษาดูงานภายใน/ภายนอกจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทํารายละเอียดโครงการ
6.2 ขออนุมัติโครงการตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.3 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของและกลุมเปาหมาย
6.4 ประชาสัมพันธโครงการ
6.5 ดําเนินการโครงการตามแผน
6.6 ประเมินผลโครงการ
6.7 รายงานผลการดําเนินการใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 600,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูบริหาร คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก ผูสังเกตการณ และผูที่สนใจ จํานวน 200 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตากมีความรูและทักษะในการบริหารงานรวมทั้ง
เพิ่มพูนความรูและประสบการณมากยิ่งขึ้น
- เปนการเปดโลกทัศนของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และมีวิสัยทัศน
กวางไกลยิ่งขึ้น
- บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของราษฎรนอกพื้นที่
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดประกาศประมวลจริยธรรมของขาราชการเพื่อใหขาราชการ
ลูกจาง และพนักงานจาง ใชเปน “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตนใหอยู
ในความถูกตองดีงาม” ซึ่งการจะใหขาราชการ ลูกจางและพนักงานจาง มีความรู ความเขาใจและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอยางไดผลและตอเนื่องนั้น จําเปนตองอบรมแนะนําแนวทางการประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง
และติดตามประเมินผลอยูเปนประจําทุกป เนื่องจากขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง องคการบริหารสวน
จังหวัดตากนั้นถือเปนบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุก
บํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในทองถิ่นจะมีความอยูดี
กินดี มีความสุขหรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากทุกคน เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ โดนนอมนําอัญเชิญ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พุท ธศักราช 2555 ในวันพุ ธที่ 5 ธันวาคม พุ ทธศักราช 2555ณ สีหบัญ ชรพระที่นั่งอนัน ต
สมาคม พระราชวังดุสิต เปนแนวทางในการปฏิบัตหิ นาที่เพื่อใหเกิดผลดีอยางเต็มกําลัง ความสามารถแลว ยอม
สงผลดีสูประชาชนโดยตรง
ดังนั้น เพื่อใหบุคลากรมีจิตสํานึกที่รับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
มีความประพฤติดี มีคานิยมที่ดีงามตอองคกรหรือประชาชน จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรม ดานคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อใหบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีจิตสํานึก คานิยม ความประพฤติ คุณ ธรรม
จริยธรรมที่ดีตอหรือหนวยงานของภาครัฐนําไปสูการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3.2 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู แนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพ
รางกายและจิตใจ ตลอดจนสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมและตอเนื่อง
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และผูสังเกตการณ จํานวน 100 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือตามพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทํารายละเอียดโครงการ
6.2 ขออนุมัติโครงการตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.3 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของและกลุมเปาหมาย
6.4 ประชาสัมพันธโครงการ
6.5 ดําเนินการโครงการตามแผน
6.6 ประเมินผลโครงการ
6.7 รายงานผลการดําเนินการใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 150,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตากไดเขารับการฝกอบรม จํานวนรอยละ
80 ของเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตากมีความรูและทักษะในการบริหารงานรวมทั้ง
เพิ่มพูนความรูและประสบการณมากยิ่งขึ้น
- เปนการเปดโลกทัศนของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และมีวิสัยทัศน
กวางไกลยิ่งขึ้น
- บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ทราบถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของราษฎรนอก
พื้นที่
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการประชุมสัมมนาผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาดานตางๆ ไมวาจะเปนการพัฒนาองคกร บุคลากร ทั้งฝายการเมืองหรือ ฝายประจํา เมื่อมี
การถายทอดนโยบายลงสูระดับลาง โดยเฉพาะระบบราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น จะตองมี
การทํางานประสานกันแบบบูรณาการ บางครั้งผูบริหารหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติอาจ มีความคลาดเคลื่อน หรือ
ในกรณี ที่ มี ภ ารกิจ รับผิ ด ชอบหลายภารกิ จ อาจดํ าเนิ นการจัด ลํ าดั บความสํ าคั ญ แตกต างกั นไป ทํ าให ก าร
ปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดเสียหาย หรือเกิดความลาชาจนเสียโอกาสปรับปรุงการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานทั้งฝายบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง จะตองมีความรู ความ
เขาใจในหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของเปนอยางดี ซึ่งในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
จึงจําเปนจะตองพัฒนาใหความรูและความเขาใจการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อไมให
เกิดขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะทําใหปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจและงานในหนาที่เปนไป
ดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการประชุมสัมมนาผูบริหารขาราชการ ลูกจางประจํา
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจดานระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัด
ใหกับบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3.2 เพื่ อใหบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีวินัย ในการปฏิ บัติ งานไดอ ยางถูกต องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ปองกันความผิดพลาดอันเกิดจากการปฏิบัติงาน
3.3 เพื่อนําองคกรสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
องคกร และเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน
3.4 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ฝกอบรมบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตากและผูสังเกตการณ จํานวน 250 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทํารายละเอียดโครงการ
6.2 ขออนุมัติโครงการตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.3 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของและกลุมเปาหมาย
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6.4
6.5
6.6
6.7

ประชาสัมพันธโครงการ
ดําเนินการโครงการตามแผน
ประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดําเนินการใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 400,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูบริหาร คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก ผูสังเกตการณ และผูที่สนใจ จํานวน 250 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตากไดนําความรู ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับ
องคการบริหารสวนจังหวัด มาใชประกอบในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
- บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีวินัยในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมาย ทําใหเกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงานนอยลง
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 4
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมพัฒนาความรูบุคลากรสํานักการชาง
2. หลักการและเหตุผล
ดวยปรากฏวา ในปจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นเพื่อกระจายใหประชาชน
ในทองถิ่นปกครองตนเอง มีการปฏิรูประบบราชการ มีการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มากขึ้น รวมถึงการถายโอนภารกิจตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด และเพื่อการบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาว
ขางตน การพัฒนาบุคลากรจึงถือไดวาเปนปจจัยหลักและสําคัญยิ่งในการบริหารและการพัฒนางาน ในทุกๆ
ดาน ทั้งทางดานการพัฒนาบุคคลโดยตรงรวมถึงการพัฒนาดานอื่นๆ หากบุคลากรมีความสามารถและพรอม
ดวยจริยธรรมในการรับใชสังคมตามความสามารถในการทํางานเปนทีม มีภาวการณเปนผูนํา มีทักษะความ
เชี่ยวชาญในการทํางาน ก็จะสามารถนําองคกรไปสูความสําเร็จและยั่งยืน
สํานักการชาง เปนสวนราชการยอยขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีหนาที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ร าชการตามอํ า นาจหน าที่ ข ององค ก ารบริห ารส วนจั งหวั ด ในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น และให บ ริ ก าร
สาธารณะแกประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก โดยรับผิดชอบดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มีหนาที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช การซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ การกอสรางและซอมบํารุงรักษา
ถนน แหลงน้ําและอื่นๆ งานสํารวจออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมการกอสรางอาคาร ถนน แหลง
น้ําอื่น ๆ จัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม งานควบคุมอาคาร งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการตางๆ งาน
เกี่ยวกับสาธารณูปโภค งานแผนการปฏิบัติงานกอสราง ถนน สะพาน แหลงน้ํา งานแผนงานดานวิศวกรรม
เครื่องจักรกล สํานักการชางไดตระหนักและใหความสําคัญ กับการพัฒนาบุคลากรเปนอยางมาก เนื่องจาก
บุคลากรเปนทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนภารกิจของสํานักการชาง ใหสําเร็จลุลวงตรง
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว โดยเฉพาะอยางยิ่งตามนโยบายการบริหารงานของนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก
สํ า นั ก การช า ง มี บุ ค ลากรในสั ง กั ด รวมทั้ งสิ้ น 138 คน มี ผู อํ า นวยการสํ า นั ก การการช า ง เป น
ผูบังคับบัญชา สํานักการชางเปนหนวยงานในองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น โดยเนนการมีสวน
รวมของประชาชนตามนโยบายผูบริหาร สํานักการชางไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของสํานักการชางเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว
บรรลุ ผ ลตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค การปฏิ บั ติ ง านเป น ไปในแนวทางเดี ย วกั น สามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และทันตอเหตุการณ จึงมีความจําเปนตองมีการฝกอบรมพัฒนาความรู
และทักษะดานการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักการชาง เพื่อนํา
ความรูตลอดจนวิธีก ารปฏิ บัติ งานที่ เปน ประโยชนจากการศึก ษาดูงานองคกรปกครองสวนท องถิ่นอื่นหรือ
หนวยงานอื่น เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาการทํางานเพื่อใหสอดรับกับภารกิจตางๆ อันอาจเกิดขึ้น สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก และนโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักการชาง องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก ใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มพูนความรูและประสบการณ โดยการศึกษาดูงานนอก
สถานที่
3.2 เพื่อเปนการเปดโลกทัศนใหมีวิสัยทัศน มีความเขาใจในหลักการ แนวคิดทางวิชาการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานทางดานชางและการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ รวมถึงการทํางานแบบมีสวนรวม การประสานความ
รวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนที่เกี่ยวของในการทํางานดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.3 เพื่อใหเกิดแนวคิดและมีมุมมองที่หลากหลายสามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติทางดานงาน
ช างในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ ส อดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพ ป ญ หา ข อ จํ ากั ด และความต อ งการของประชาชน และ
สอดคลองกับนโยบายผูบริหาร
3.4 เพื่ อเปน การศึกษาวัฒ นธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนนอกพื้ นที่ มีก ารแลกเปลี่ยนความคิ ด
ความรูและประสบการณการทํางานดานชางระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนการสราง
ความสามัคคีในหมูคณะ สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรใหมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย
จัดอบรมทางดานวิชาการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีผูเขารวมโครงการดานวิชาการจํานวน
138 คน (บุคลากรสังกัดสํานักการชางและกองอื่น ๆ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก คณะวิทยากร
หนวยงานอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ) โดยเนื้อหาการอบรมมีดังนี้
4.1 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องจักรกลในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
4.2 อบรมใหความรูเกี่ยวกับดานการใช การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกล การซอมแซม การ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะในเบื้องตน
4.3 อบรมใหความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน งานสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก งานผังเมือง
รวมจังหวัด งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรที่อาจเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ระเบียบกฎหมายอื่นๆที่ควรทราบและควรปฏิบัติ ฯลฯ
4.4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโครงการกําหนด
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานภายใน/ภายนอกจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทํารายละเอียดโครงการ ขออนุมัติโครงการ
6.2 กําหนดหัวขอเรือ่ ง สถานที่ และวิทยากร
6.3 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ จัดเตรียมคาใชจาย ประสานวิทยากร
6.4 ดําเนินการฝกอบรมดานวิชาการ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
6.5 สงใชเงินยืมและเอกสารตาง ๆที่เกี่ยวของ รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
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8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 646,000 บาท
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลากรผูเขารวมโครงการดานวิชาการ จํานวน 138 คน บุคลากรรวมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่จํานวน 120 คน (บุคลากรสังกัดสํานักการชางและกองอื่น ๆ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก คณะวิทยากร หนวยงานอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
บุคลากร มีการพัฒนา มีความรู สามารถนําประสบการณที่ไดจากการฝกอบรมและ
การศึ ก ษาดู งานนอกสถานที่ ม าปรับปรุงและพั ฒ นาประยุ กต ใช ในการปฏิ บัติ หน าที่ ให มี ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการฝกอบรมการบริหารและการใหบริการสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
๒. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดรับมอบถายโอนภารกิจความรับผิดชอบการดูแลสนามกีฬา
จังหวัดตาก จากการกีฬาแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปรกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีหนาที่ใหบริการแกผูมาใช
บริการสนามกีฬาตางๆ เชนสระวายน้ํา ศูนยออกกําลังกายเสริมสรางกลามเนื้อ โรงพละศึกษา และสนามกีฬา
ชนิดตางๆ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตระหนักถึงความสําคัญ ทางดานกีฬา ฯ เพื่อใหบุคลากรของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดรับประสบการณตรงจากการศึกษาดูงานการดําเนินงานจัดการบริหารสนาม
กีฬา และสระวายน้ํา ศูนยออกกําลังกายเสริมสรางกลามเนื้อ โรงพละศึกษา ในสถานที่ตาง ๆ ไดแลกเปลี่ยน
ความรู กั บ บุ ค ลากรและหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบทางด า นการแข ง ขั น กี ฬ า การบริ ห ารจั ด การสนามกี ฬ า
กฎระเบียบในการใชสนามกีฬา และเพื่อใหไดรับความรูประสบการณตรงทางดานกีฬาเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางดาน
การฝกซอมนักกีฬาดวยหลักการตาง ๆ
การฝ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง านเป น การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ สํ า คั ญ วิ ธี ห นึ่ ง ซึ่ ง มุ ง เน น การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ ไดรับประสบการณตรงจากการศึกษาดูงานการดําเนินงาน
บริหารจัดการดานสนามกีฬา ฯ ศูนยออกกําลังกาย ฯ ในสถานที่ตาง ๆ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุง
แกไข หรือพัฒนาคุณภาพภายในองคกร และทราบถึงแนวทางการดําเนินงานดานกีฬาในหนวยงานที่รับผิดชอบ
ที่มี ศักยภาพแตกต างกั น อีกทั้ งเป น การสรางจิตสํานึกและตระหนั กแก บุค ลากรในการปฏิ บัติหนาที่ ให เกิ ด
ประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุดตอไป
๓. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่ อ ให ข า ราชการ พนั ก งานจ า ง และลู ก จ า งขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตากได รั บ
ประสบการณตรงจากการศึกษาดูงานการดําเนินงานจัดการบริหารสนามกีฬาและศูนยออกกําลังกาย ฯ ใน
สถานที่ตาง ๆ
3.๒ เพื่อใหขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางถึงแนวทางการดําเนินงานในหนวยงานที่รับผิดชอบที่
มีศักยภาพแตกตางกัน
3.๓ เพื่อใหขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางทราบถึงปญหาและวิธีการแกไขในการบริหารจัดการ
สนามกีฬาฯ
3.๔ เพื่อใหขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางนําประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการทํางาน
และนําไปใชใหเกิดประโยชนตอองคกรและประชาชนที่ขอใชบริการ
3.๕ เพื่อสรางจิตสํานึกและตระหนักแกบุคลากรในการใหบริการสนามกีฬา
๔. เปาหมาย / ผลผลิต
ขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน ๔๐ คน
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และสถานที่ตา งๆ ตามความเหมาะสม
6. วิธีดําเนินการ
6.๑ วางแผน และศึกษาเสนทาง ประสานสถานที่ศึกษาดูงาน ทีพ่ ักและรานอาหาร
6.๒ เสนอโครงการตอผูบ ริหาร
6.๓ ดําเนินการตามโครงการโดยการจัดอบรมผูเขารวมโครงการ
6.๔ ประสานงานงานเขาศึกษาดูงาน ตามสถานที่ที่ไดประสานงานไว
6.๕ รายงานผลการดําเนินการตามโครงการฝกอบรมการบริหารและการใหบริการสนามกีฬาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตากใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564
๘. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 250,000 บาท
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
ผูเขารวมโครงการมีความรู และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจติ สํานึก
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประโยชนแกประชาชน
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 6
1.การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ
โครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. หลักการและเหตุผล
จังหวัดตาก เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ จํานวน 16,407 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,254,156 ไร
ใหญเปนอันดับ 2 ของภาคเหนือรองจากจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2543 มีปาไมคิดเปนรอยละ 82.31
ของพื้นที่จังหวัด ป พ.ศ. 2547 มีพื้นที่ปา 12,669.80 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 77.20 ของพื้นที่
จังหวัด จากสถิติดังกลาวจะเห็นวาพื้นที่ปาไมของจังหวัดตากลดลงทุกๆป เฉลี่ยปละประมาณ 130,000 ไร
ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรทําใหความตองการการใชทรัพยากรและพลังงานเพิ่มขึ้นแตทรัพยากร
และแหลงพลังงานที่มีอยูอยางจํากัด จึงเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศอันเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล
และสภาวะโลกรอน การบุกรุกแผวถางทําลายปาไมเพื่อใชเปนที่ทํากิน ปาไมในแนวตนน้ําลําธารถูกบุกรุก ทํา
ใหฝนไมตกตามฤดูกาล แหลงน้ําธรรมชาติแหงขอด ขาดแคลนน้ํากินน้ําใช ชนิด/จํานวนพืชพรรณสัตวปาลดลง
บางพื้นที่น้ําปาไหลหลากและน้ําทวมฉับพลัน นอกจากนี้แลวปาไมที่ยังคงเหลือบางพื้นที่มีสภาพเสื่อมโทรม
จําเปนตองไดรับการฟนฟู สภาพพื้นที่ชุมชนเมืองมีขยะลนเมืองขาดสถานที่กําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ
จากสถานการณดังกลาว จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด ตาก ให
มีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืนตอไป ซึ่งชุมชนนับวาเปนกลไกหนึ่งของสังคมที่จะเปนพลังสําคัญในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใหความรู ความเขาใจ และสรางจิตสํานึกใหชุมชนไดดูแล รักษา และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตนเอง ตลอดจนขยายเครือขายจากชุมชน สูสังคมตอไป ดังนั้นความ
ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ จึงไมสามารถดําเนินการโดยภาครัฐเพียงอยางเดียว หากแตตองเริ่มจากเครือขาย
ของชุมชนไปอยางตอเนื่อง จึงจะนับไดวาเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่
แทจริงเพื่อแกไขปญหาดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมสรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขึ้น ซึ่งในการฝกอบรมกําหนดเนื้อหาในการอบรมทางวิชาการ
และการศึกษา ดูงานนอกสถานที่เพื่อจะไดนําความรู และประสบการณ นํากลับมาปรับใชตามสภาพพื้นที่ของ
ตนเองตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสืบสาน
ตามแนวพระราชปณิ ธ านของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ด า นการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหกับเยาวชน ประชาชน และชุมชนในทองถิ่น
3.2 เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพ ของชุมชน ใหสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับ
ใชใหเกิดประโยชนตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
/3.3.เพื่อสรางแนว...
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3.3 เพื่อสรางแนวรวมและขยายเครือขาย ในภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการอนุรักษดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง
3.4 เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดําริ
4. เปาหมาย
ฝกอบรมและศึกษาดูงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวทางพระราชดําริ ใหกับ
ผูนําอปท./ผูนําชุมชน/ ประชาชน/เยาวชน จํานวน 1,120 คน
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 สํารวจขอมูลกลุม และสรุปขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําโครงการ
6.2 จัดทําโครงการขออนุมัตติ อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.3 จัดเตรียมผูเขารับการอบรม ประสานวิทยากร สถานที่ศึกษาดูงาน และสถานที่จัดอบรม
6.4 ดําเนินการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
6.5 รายงานผลการดําเนินงานตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณ
ปงบประมาณละ 1,800,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบ
กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
ผูเขารวมโครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน
ไมนอยกวารอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
เยาวชน นักเรียน ประชาชน ชุมชน ไดรับความรู ความเขาใจ ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณภาพและพัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมแกอาสาสมัครสาธารณสุข
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันมนุษยใชสิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีพและดําเนินกิจกรรมตางๆ ตลอดเวลา ซึ่งผลจากการใช
สิ่งแวดลอมดังกลาวอาจกอใหเกิดของเสียหรือเหลือใช ซึ่งไมเปนประโยชนแตกลับเปนโทษตอมนุ ษยและ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งมีผลเสียตอสิ่งแวดลอมเองดวย ที่เรียกวามลพิษสิ่งแวดลอมนั้นคือ ระบบนิเวศอยูในภาวะ
ไมสมดุลซึ่งจะสงผลกระทบตอมนุษยทั้งทางดานความเปนอยูและสุขภาพโดยตรง ทําใหเกิดความเจ็บปวย
ความพิการหรือเสียชีวิต ซึ่งขึ้นอยูกับความรุนแรงและจํานวนของมลพิษ
เมื อ งน า อยู ในแนวคิ ด ขององค ก ารอนามั ย โลก คื อ กระบวนการที่ ทํ าให ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพสังคม และพรอมที่จะรวมกันสรรคสรางสภาวะแวดลอมที่
เหมาะสมในการดํ า รงชี วิ ต และในขณะเดี ย วกั น เมื อ งน า อยู ก็ คื อ เมื อ งที่ มี ก ารสร า งสรรค แ ละปรั บ ปรุ ง
สิ่งแวดลอมทั้งดานกายภาพและสังคมอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการขยายแหลงทรัพยากรชุมชน โดยใหประชาชน
ในชุมชนนั้นมีสวนรวมและชวยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต เพื่อใหไดศักยภาพหรือคุณภาพของ
ชีวิตที่ ดีที่ สุดการรักษาสภาพอนามัยสิ่งแวดลอมให เหมาะสม เชน การจัดบานเรือนให สะอาดเป นระเบีย บ
เรียบรอย การกําจัดขยะมูลฝอย การกําจัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล จะเปนการทําลายแหลงเพาะพันธุแมลงนํา
โรคและทํ าลายที่ อยู อาศั ยของสัต วพ าหะนํ าโรคติ ดต อ ตาง ๆ อี กทั้ ง การสุขาภิ บาลอาหาร การคุ มครอง
ผูบริโภคดานสาธารณสุข เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอําเภอ โดยมีการดําเนินการ
รวมมือกับหนวยงานและเครือขายที่เกี่ยวของ เป นการพั ฒนาระบบการทํ างานเพื่ อแกไขปญหาสุขภาพอยางมี
ประสิทธิภาพ และบูรณาการทุกภาคีเครือขาย เนนกระบวนการชื่นชมและจัดการความรูตามบริบทของแตละพื้นที่
โดยตองมีการพัฒนาระบบสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดความยั่งยืน และใหเกิดการบูรณาการการ
ทํางานรวมกันในยุทธศาสตรแตละดานอยางเปนรูปธรรม พรอมทั้งสงเสริมใหมี การจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมี
สุขภาพที่ดีของประชาชน ดังนั้นการแกปญหาที่จะประสบผลสําเร็จและมีความยั่งยืน ควรที่จะมีความรู มีสวนรวม
และรับผิดชอบระบบสุขภาพรวมกัน คือ มีการทํางานรวมกันในระดับอําเภอ ตําบล โดยการมีสวนรวมของเครือขาย
และชุมชน และทํางานจนเกิดคุณคาทั้งกับผูรับบริการ ตัวผูใหบริการเอง พรอมทั้งมีการแบงปนทรัพยากร และการ
พัฒนาบุคลากร รวมถึงการใหบริการสุขภาพตามบริบทที่จําเปน
องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดจัดทํา โครงการฝกอบรมสงเสริม
คุณภาพและพัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมแกอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อสงเสริมทักษะ และเพิ่มพูน
ความรู ความเขาใจ ใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีสวนรวมคิดหาแนวทาง สรางแบบแผนการปฏิบัติรวมกัน เพื่อ
รักษาสภาพอนามัยสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม ปองกันการเกิดโรคติดตอในชุมชน และเพื่อใหชุมชนมีจิตสํานึกที่ดี
ในการรั ก ษาสภาพแวดล อ ม โดยมี เป า หมายที่ จ ะพั ฒ นาให อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข เป น ผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถตามสภาพปญหาและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ทําหนาที่ในการถายทอดความรู ตลอดจน
ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะสงผลใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นในอนาคต
/3.วัตถุประสงค...
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรักษาสภาพอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน
3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการรับผิดชอบดานอนามัยสิ่งแวดลอม ของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
3.3 เพื่อทบทวนบทบาทและภารกิจของ อาสาสมัครสาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนตามสภาพปญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป
3.4 เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุข ไดตระหนักถึงการดําเนินงานเกี่ยวของกับการพัฒนา
สิ่งแวดลอม ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู ความเขาใจ และสามารถถายทอดสูชุมชนได
4 เปาหมาย/ผลผลิต
อาสาสมัครสาธารณสุข หนวยงานดานสาธารณสุข เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ และผูสังเกตการณ
จํานวน 180 คน
5 พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก
6 วิธกี ารดําเนินงาน
6.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 ประชุมแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อกําหนดเนื้อหาความตองการใหความรู พรอม
คัดเลือกกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ
6.3 แจงกลุมเปาหมายเขารับการอบรม
6.4 ดําเนินการจัดฝกอบรม/ศึกษาดูงานตามกําหนดการ
6.5 สรุปและรายงานผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 2,800,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองกิจการสภา องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขไดตระหนักถึงการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา
สิ่งแวดลอมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําความรูด าน
อนามัยสิ่งแวดลอม ถายทอดสูครอบครัว ชุมชน และสังคมได
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มีพ ระราชดํารัสแกชาวไทยนั บตั้งแตป พ.ศ.2517 เปนตนมา และถูกพูดถึงอยางชัดเจน ในวัน ที่
4 ธันวาคม 2540 เพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ใหสามารถดํารงอยูไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒ น และความเปลี่ยนแปลงตางระบบเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหบุคคล
สามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน และใชจายเงินใหไดมาอยางพอเพียงและประหยัด ตามกําลังของเงินของ
บุคลคลนั้น โดยปราศจากการกูหนี้ยืมสิน และถามีเงินเหลือก็แบงเก็บออมไวบางสวน ชวยเหลือผูอื่นบางสวน
และอาจจะใชจายมาเพื่อปจจัยเสริมอีกบางสวน สาเหตุที่แนวทางการดํารงชีวิตอยางพอเพียงไดถูกกลาวถึง
อยางกวางขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการดํารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปจจุบันไดถูกปลูกฝง สราง หรือ
กระตุนใหเกิดการใชจายอยางเกินตัว ในเรื่องที่ไมเกี่ยวของหรือเกินกวาปจจัยในการดํารงชีวิต เชน การบริโภค
เกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแตงตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เปน
ตน จนทําใหไมมีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความตองการเหลานั้น สงผลใหเกิดการกูหนี้ยืมสิน เกิดเปนวัฎจักร
ที่บุคคลหนึ่งไมสามารถหลุดออกมาได ถาไมเปลี่ยนแนวทางในการดํารงชีวิต
เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงแนวทางการดําเนินชีวิตใหอยูในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมี
ความพร อ มที่ จ ะจั ด การต อ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง จะต อ งอาศั ย ความรอบรู รอบคอบ และ
ระมัดระวัง ในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน องคการบริหารสวนจังหวัดตากจึงไดจัดทําโครงการ
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับนโยบายนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ ที่ไดใหความสําคัญในการสงเสริมการเพิ่มรายได ลดรายจาย
สงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน และบัญชีตนทุนการผลิต ลดปญหาความยากจน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมการเพิ่มรายได ลดรายจาย การทําบัญชีครัวเรือน การทําบัญชีตนทุน
3.2 เพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
3.3 เพื่อสงเสริมการสรางเครือขายหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเพิ่มรายได การลดรายจาย และการจัดทําบัญชีครัวเรือน ปละ
200 คน
4.2 จัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปละ 2 ครั้ง จํานวน 300 คน
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และสถานที่ตามความเหมาะสม
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ศึกษารายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเกษตรยั่งยืน และจัดทําโครงการ
6.2 ประสานงานกับศูนยเครือขายปราชญชาวบานชุมชนแมระวาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ กําหนด
แนวทางการดําเนินงานโครงการ
6.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เอกสาร ที่เกี่ยวของกับโครงการ
6.5 ดําเนินการฝกอบรม/จัดกิจกรรมตามแนวทางการดําเนินงานที่กาํ หนดไว
6.6 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเสนอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณ
ปงบประมาณละ 200,000 บาท
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
จํานวนผูที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
ผูที่เขารวมโครงการ ไดรบั ความรูเ กี่ยวกับการเพิ่มรายไดลดรายจาย การทําบัญชีครัวเรือน
การทําบัญชีตนทุน และนําไปใชในการดําเนินชีวติ
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมใหความรูตามแนวพระราชดําริหลักเศรษฐกิจพอเพียงแกสตรีและบุคคลในครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดี เพื่อพรอมรับตอความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู ความรอบคอบ
ระมัดระวัง และคุณธรรม การใชความรูอยางถูกหลักวิชาการ ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคูไปกับ
การกระทําที่ไมเบียดเบียนกัน การแบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความรวมมือปรองดองกันในสังคม จะสราง
สายใยเชื่อมโยงคนในภาคสวนตางๆ ของสังคมเขาดวยกัน สรางสรรคพลังในทางบวก นําไปสูความสามัคคี การ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน
การเปลี่ยนแปลงสังคมในยุคโลกาภิวัฒ นมีผลทําใหเศรษฐกิจสังคม วิถีของการดําเนินชีวิต
เปลี่ยนไปในยุคที่สตรีมีบทบาทและหนาที่ที่สําคัญมากขึ้นทั้งตอครอบครัวและตอสังคมทําใหสตรีและบุคคลใน
ครอบครัวตองปรับตัวเพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และสถาณการณตาง ๆ รวมทั้งแสวงหา
ความรูและแนวคิดใหม ๆ ใหกับตนเองและครอบครัวเพื่อนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองครอบครัว
และสังคม การสงเสริมใหสตรีและบุคคลในครอบครัวเดินตามแนวพระราชดําริหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับเปนหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดํารัส
ชี้แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรในทุกระดับใหดําเนินไปในทางสายกลาง การปฏิบัติตนในทุกระดับตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เปนกรอบแนวความคิดเพื่อความอยูด ีมี
สุขของครอบครัวและสังคมหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความไม
ประมาทโดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวตลอดจนใชความรูความ
รอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจประกอบกับการดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อใหสตรีและ
บุคคลในครอบครัวนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติสรางรากฐานในครอบครัวและสังคมใหเขมแข็ง
นําไปสูความอยูเย็นเปนสุขที่ยั่งยืน
องคการบริหารสวนจังหวัดตากเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ ไดตระหนักถึงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงไดจัดทํา
โครงการฝกอบรมสงเสริมศักยภาพสตรีและบุคคลในครอบครัวตามแนวพระราชดําริหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําปงบประมาณ 2561 เพื่อการสงเสริมใหสตรีและบุคคลในครอบครัวเดินตามแนวพระราชดําริหลัก
เศรษฐกิจพอเพี ยงเพื่อเป นแนวทางปฏิ บัติตนโดยคํานึ งถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสราง
ภูมิคุมกันที่ดีเพื่อพรอมรับตอความเสี่ยงบนพื้นฐานของความรอบรู ความรอบคอบ และการปฏิบัติตนของ
3. วัตถุประสงค
3.1. เพื่อใหกลุมสตรีและสมาชิกในครอบครัวมีการใชชีวิตประจําวันตามหลักการของความพอเพียง ความ
พอดี การใชชีวิตอยางรอบครอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตในความไมประมาท ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน มี
คุณคา เกิดรายได
/3.2. เพื่อใหสตรี...
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3.2 เพื่อใหสตรีและสมาชิกในครอบครัวสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความหวงใย
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9
3.3 เพื่อใหสตรีและสมาชิกในครอบครัวสามารถลดรายจายภายในครัวเรือน
3.4 เพื่อเปนการรวมกลุมการจัดชุมชนใหนาอยูและเขมแข็ง
3.5 เพื่อเปนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกสตรีและบุคคลในครอบครัว
4. เปาหมาย/ผลผลิต
กลุมสตรี แมบาน และสมาชิกในครอบครัว เจาหนาที่ และ ผูสังเกตการณ จํานวน 90 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานประธานกลุมสตรี/ผูนําทองถิ่นและสมาชิกสภาอบจ.ตาก แตละอําเภอเพื่อ
คัดเลือกผูเขารวมโครงการ
6.2 จัดทําโครงการเพือ่ ขออนุมัติตอผูบริหาร
6.3 ประสานงานสถานที่ดูงาน,ทีพ่ ัก,รานอาหาร
6.4 จัดอบรมใหความรู ณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และศึกษาดูงานตางจังหวัด
6.5 จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงาน
6.6 สรุปผลการดําเนินงานเสนอตอผูบังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 200,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ
- ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
จํานวนผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย
- ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
กลุมสตรีและบุคคลในครอบครัว สังคมมีความรูสาํ นึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ และตระหนักถึง
ความหวงใยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีการใชชีวติ ประจําวันตามหลักการของความพอเพียง ความ
เปนอยูอยางรอบคอบไมฟุมเฟอยใชชวี ิตในความไมประมาทใชทรัพยากรทีม่ ีอยูใหเกิดประโยชนมีคุณคา และ
เกิดรายได
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 10
1. ๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการภูมิปญญาไทย ทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท
2. หลักการและเหตุผล
การจัดทําแปลงนาสาธิตตามโครงการภูมิปญญาไทย ทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท เปนนวัตกรรม
การเกษตร ที่จัดระบบแผนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวใหมีประโยชนเกื้อกูลกันอยางสมดุลในระบบนิเวศโดย
ประยุกตมาจากหลักเกษตรทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช อันเปนแนวทางการ
พึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเนนใหเกษตรกรใช
ทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริมการผลิตผสมผสานดวยระบบเกษตรอินทรีย เพื่อลด
ตนทุนการใชปุยเคมี และยาปราบศัตรูพืช ผสมกับภูมิปญญาชาวบานที่มีอยูดั้งเดิม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90
พรรษา 5 ธั น วาคม 2560 และนํ า หลั ก เกษตรทฤษฎี ใหม ต ามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาประยุกตใช องคการบริหารสวนจังหวัดตากจึงไดรวมกับวิทยาลัยชุมชนตาก
จัดทําโครงการภูมิปญญาไทย ทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท 90 แปลง 90 พรรษา ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ ที่ไดใหความสําคัญในการสงเสริม
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ.2555 เปนตนมา โดยกําหนดเปาหมายไวที่ 90 แปลง ซึ่งจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ
พ.ศ.2560
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสทีท่ รงเจริญพระชนมพรรษา
90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560
3.2 เพื่อเปนการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร
โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3. เพื่อใหเกษตรกรมีสขุ ภาพดีและผลผลิตที่ไดปลอดภัยจากสารเคมี
3.4 เพื่อเสริมสรางนวัตกรรมในดานแนวคิดและกระบวนการทํานารูปแบบใหมที่สามารถเพิ่มรายได
และลดตนทุนไดอยางชัดเจน
3.5 เพื่อเผยแพรความรู แปลงนาสาธิต ภูมิปญญาไทย ทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท จังหวัดตาก
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 จัดฝกอบรมปละ 200 คนและสนับสนุนการจัดทําแปลงนา จํานวน 20 แปลง
4.2 สนับสนุนเครื่องจักรพรอมคาน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนยายเพื่อปรับพื้นที่แปลงนา
4.3 สนับสนุนปจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ เมล็ดพันธุ พันธุสัตวตางๆ ตามรูปแบบการจัดทําแปลงนา
4.4. สนับสนุนการพัฒนาแปรรูปผลผลิต และบรรจุภัณฑ
4.5 สนับสนุนการตลาด
/4.6 จัดทําเอกสาร...
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4.6 จั ด ทํ า เอกสารภู มิ ป ญ ญาไทย ทํ า นา 1 ไร ได เงิ น 1 แสนบาท เพื่ อ เผยแพร ใ ห กั บ เกษตรกร/
ประชาชนผูสนใจ จํานวน 2,000 เลม
4.7 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธโครงการ/ผลการดําเนินงาน เพื่อเผยแพรใหกับเกษตรกรประชาชน
ผูสนใจ จํานวน 2,000 แผน
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดแผนการดําเนินงานรวมกับวิทยาลัยชุมชนตาก
6.2 เสนอโครงการและแผนการดําเนินงานเพื่อขออนุมัติตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.3 จัดเตรียม/ จัดหาวัสดุอุปกรณ เอกสาร ปจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ เมล็ดพันธุ
พันธุสัตวตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
6.4 ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานของโครงการทีก่ ําหนดไว
6.5 ดําเนินการตามประเมินผลโครงการ
6.6 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเสนอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 300,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
๑0. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
จํานวนพื้นที่แปลงนาที่สนับสนุน
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีรายไดและคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมการผลิตปุยอินทรียเพื่อการเกษตรยั่งยืน
2. หลักการและเหตุผล
อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของประชากรสวนใหญในจังหวัดตาก ปจจุบันเกษตรกรไดมีการนํา
สารเคมีมาใชอยางแพรหลาย ทั้งสารเคมีฆาแมลงและปุยเคมี ซึ่งหากใชสารเคมีดังกลาวในระยะยาวจะทําให
เกิดการเสื่อมสภาพของดินและเปนอันตรายตอสุขภาพ อีกทั้ง เกษตรกรยังตองเสียคาใชจายโดยไมจําเปนใน
การซื้อสารเคมีตางๆ มาใช การใชปุยเคมีกันอยางกวางขวาง เพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งก็ประสบผลสําเร็จในชวงสั้นๆ
แตในขณะเดียวกันการใชปุยเคมีในอัตราสูงก็ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น รายไดของเกษตรกรก็นอยลง หรือไมก็
ขาดทุนและเมื่อมีการใชปุยเคมีตอเนื่องเปนเวลาหลายปทําใหดินจืด ดินแข็ง ไถพรวนยาก เกิดการระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูพืช การใสปุยเคมีก็ตองใสเพิ่มมากขึ้นทุกป แตผลผลิตเริ่มคงที่ไมเพิ่มขึ้นและมีแนวโนมลดลง
เนื่องจากการใสปุยเคมีเพียงอยางเดียวสงผลใหคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดินเสื่อมสภาพลงเมื่อเปน
เชนนี้การเกษตรแบบธรรมชาติหรือเกษตรแบบอินทรียจึงไดรับความสนใจ โดยหันกลับมาใหความสําคัญกับ
การปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินใหคืนกลับมา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทํา
ใหผลผลิตพืชสูงขึ้นและมีความปลอดภัยจากสารเคมี
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดจัดทําโครงการฝกอบรมสงเสริมการผลิตปุยอินทรียเพื่อการเกษตร
ยั่งยืน อยางตอเนื่องตั้งแตป 2549 เปนตนมา เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตปุยอินทรียไวใชเองได โดยใชวัสดุที่
มีอยูในทองถิ่น ซึ่งจะชวยฟนฟูสภาพดิน เกษตรกรสามารถลดปริมาณการใชปุยเคมี ทําใหตนทุนการผลิตลดลง
และมีผลกําไรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมการทําเกษตรและการปลูกผักโดยใชปุยอินทรีย จะทําใหเกษตรกรผู
ปลูกและผูบริโภคมีสุขภาพที่ดี
3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่อสงเสริมใหใชปุยอินทรียในภาคการเกษตรและลดตนทุนการผลิตในภาคการเกษตร
3.2 เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร/ประชาชนทัว่ ไปไดเรียนรูวิธีการผลิตและการใชปุยอินทรีย/ฮอรโมนเรง
ใบ-กิ่งราก ฮอรโมนเรงดอก-ผล
3.๓ เพื่อรักษาสภาพดินใหมีความอุดมสมบูรณและมีความปลอดภัยจากสารเคมี
4. เปาหมาย
จัดฝกอบรมสงเสริมการผลิตปุยอินทรียเพื่อการเกษตรยั่งยืนและสนับสนุนวัสดุฝกปฏิบัติใหแกเกษตรกร/
ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อําเภอวังเจาและอําเภอเมืองตาก จํานวน 200 คน
6. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือภายในจังหวัดตาก
/6. วิธดี ํา...
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาคัดเลือกกลุมเปาหมาย ประสานวิทยากรและสถานที่จัดฝกอบรม
6.2 นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.3 จัดเตรียม/หาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับโครงการ เชน เอกสาร ปจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ
6.4 ดําเนินการจัดการฝกอบรมตามโครงการ โดยการบรรยายภาคทฤษฎีและฝกปฏิบัติจริง
6.5 ประเมินผลโครงการ
6.6 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเสนอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณ
ปงบประมาณละ 150,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
เกษตรกรทีเ่ ขารวมโครงการ ไดรับความรูเ กี่ยวกับการผลิตปุยอินทรีย
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 12
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําทองที่/ทองถิ่น ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ และประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบั ญ ญั ติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดกําหนดวา การปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ประกอบกับ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นเอง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการใหบริการประชาชนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไมวาจะเปนใน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงมีแนวคิดที่จะนําเอางานทางดานการบริการสาธารณะตามอํานาจ
หนาที่ในดานตาง ๆ ขยายลงไปสูประชาชนอยางใกลชิด และสามารถเขาถึงประชาชน ตลอดจนใหประชาชนมี
สวนรวมกับงานบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด ในการจัดบริการสาธารณะใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมากที่สุด โดยเฉพาะผูนํ าทองที่ /ทองถิ่น ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน ซึ่งเปนบุ คคลที่อยูใกลชิดกั บ
ประชาชนและมีบทบาทกับประชาชนในชุมชนและทองถิ่นนั้น ๆ อยางมาก ดังนั้น การบริการสาธารณะ การ
ดําเนินการตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หากไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากผูนําทองที่/ทองถิ่น
นั้น ๆ ก็จะทําใหการดําเนินการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดตรงกับความตองการของประชาชน
เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและเพิ่มศักยภาพในการใหบริการและจัดการสาธารณะของผูนําทองที่/
ทองถิ่น ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ และประชาชนในจังหวัดตาก ตลอดจนการสรางความพรอม
และความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง ไปสูการเปนประชาคม
อาเซียน ทราบถึงบทบาทหนาที่ของตน รวมทั้งเสริมสรางใหเกิดเครือขายและการประสานความรวมมือในการ
ทํางานระหวางกัน องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําทองที่/
ทองถิ่น ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ และประชาชนในจังหวัดตาก ประจําป ๒๕๕๙
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจใหกับผูนําทองที่/ทองถิ่น ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ
และประชาชนในจังหวัดตาก เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ดานการบริหารจัดการสาธารณะ สิ่งแวดลอม การ
จัดทําแผนชุมชน และอื่น ๆ
๓.๒ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและรวมกันแกไขปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก กับ ผูนําทองที่/ทองถิ่น ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ และประชาชนใน
จังหวัดตาก
/3.3 เพื่อใหผูนํา
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๓.๓ เพื่อใหผูนําทองที่/ทองถิ่น ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ และประชาชนที่เขารับการ
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในทองถิ่นหรือชุมชนของตนเอง
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๓.๔ เพื่อเสริมสรางอุดมการณความรักชาติ แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
พรอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาทองที่/ทองถิ่น และการดํารงชีวิต
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูนําทองที่ (กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน) ผูนําทองถิ่น ผูนํา
ชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ และประชาชนในจังหวัดตาก จํานวนประมาณ ๔,๕๐๐ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําแบบเสนอโครงการ
๖.๒ กําหนดหัวขอที่จะใชในการบรรยาย/สถานที่ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจัดทําตารางการฝกอบรม
๖.๓ ประมาณการคาใชจา ย
๖.๔ จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
๖.๕ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของ
๖.๖ ติดตอประสานงานกับวิทยากร เพื่อบรรยายในหัวขอบรรยายที่กาํ หนดไว
๖.๗ จัดทําหนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวของ
๖.๘ ดําเนินการจัดฝกอบรมตามกําหนดการฝกอบรมฯ
๖.๙ ดําเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจายตามระเบียบฯ
๖.๑๐ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน/ประเมินผลโครงการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
๘. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 2,545,000 บาท
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
๑๐. ตัวชี้วัดผล/ผลลัพธ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ ผูนาํ ทองที่/ทองถิ่น ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ และประชาชนใน
จังหวัดตาก เขารวมโครงการฯ จํานวน ๔,๕๐๐ คน
/- ตัวชี้วดั ...
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- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูนําทองที่/ทองถิ่น ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ และประชาชนใน
จังหวัดตาก มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ดานการบริหารจัดการสาธารณะ สิ่งแวดลอม การ
จัดทําแผนชุมชน และอื่น ๆ มีสวนรวมในการแกไขปญ หาและอุปสรรคตาง ๆ รวมกับองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในทองถิ่นหรือชุมชนของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 13
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะผูบริหารและผูนําทองถิ่นจังหวัดตาก
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคปกครองทองถิ่นเปนรากฐานที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งมั่นคง และมั่งคั่ง
ใหแกประเทศชาติและประชาชน รากฐานความเจริญกาวหนาของประเทศชาติและรากฐานความอยูเย็นเปนสุข
ของพี่ น อ งประชาชนที่ แท จ ริงคื อ การจั ด การบริ ห ารและการปกครองท อ งถิ่ น ความเข ม แข็ งหรือ อ อ นแอ
ความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการสนับสนุนสงเสริมอยางจริงจังจากภาครัฐตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ คือ ปจจัยสําคัญของความเปนไปของพี่นองประชาชนในทองถิ่น
ประเทศไทยของเรามีรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากมายจนหลายคนอาจสับสน ซึ่งไมเปน
ผลดีตอการบริหารจัดการ นอกจากนั้นยังมีความทับซอนและซ้ําซอนกันอยู ทําใหเกิดความขัดแยง เกิดความ
ลาชา และดอยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดังนั้น หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเปนผูนํา
หลักที่โดดเดนเหนือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองมาพึ่งพางบประมาณแผนดิน การเพิ่มพูนความรู และเพิ่มศักยภาพ
ในดานตาง ๆ ของผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับชั้นอยางเรงดวนเพื่อรองรับภารกิจที่สําคัญยิ่ง
ดวยเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะผูบริหารและผูนําทองถิ่นจังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาและยกระดับ
บุคลากรทุกระดับชั้นใหเปนผูมีความรูมากดวยความสามารถและมีความชํานาญงานดานกฎหมายทั้งที่เกี่ยวของ
อีกทั้ งเพื่ อเสริมสรางศั กยภาพและความพรอมทางดานการบริหารท องถิ่นในมิ ติของการเป นสวนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับเปลี่ยนกระบวนทั ศน และเสริมสรางวิสัยทัศน ในการบริหารท องถิ่น
สามารถเก็บเกี่ยวประโยชนจากโอกาสใหม ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรมของตนใหสอดคลองตอการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางทวงที และความสัมพั นธอันดีภายในองคกรและชุมชนตลอดจนการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นของตนเอง และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการบริหารทองถิ่น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ตอการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแกผูบริหารและผูนําทองถิ่น
๓.๒ เพื่อสงเสริมใหผูบริหารและผูนําทองถิ่นมีศักยภาพและความพรอมทางดานการบริหารทองถิ่นใน
มิติของการเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓.๓ เพื่อนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการบริหารทองถิ่น
๓.๔ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณใหม ๆ นําไปปรับใชกับสภาพทองถิ่นของตน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร และผูนําท อ งถิ่ น (ผู บริหารท องถิ่น สมาชิ กสภาท องถิ่น และพนั ก งานส วนท อ งถิ่ น ) ของ
จังหวัดตาก จํานวน ๑๒๐ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก
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๖. วิธีดําเนินการ
6.๑ จัดทําแบบเสนอโครงการ
6.๒ กําหนดหัวขอที่จะใชในการบรรยาย/สถานที่ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจัดทําตารางการฝกอบรม
6.๓ ประมาณการคาใชจาย
6.๔ จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
6.๕ ติดตอประสานงานกับวิทยากร เพื่อบรรยายในหัวขอบรรยายที่กําหนดไว
6.๖ จัดทําหนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวของ
6.๗ ดําเนินการจัดฝกอบรมตามกําหนดการฝกอบรมฯ
6.๘ ดําเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจายตามระเบียบฯ
6.๙ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน/ประเมินผลโครงการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
๘. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 600,000 บาท
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
๑๐. ตัวชี้วัดผล/ผลลัพธ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวนผูผานการฝกอบรม จํานวน ๑๒๐ คน
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูผานการฝกอบรมไดรับความรู ความเขาใจกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 14
1.การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
๑. ชื่อโครงการ
โครงการฝกอบรมเขาคายลูกเสือ - ยุวกาชาด เนตรนารี เรียนรูสูประชาคมอาเซียน
2. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดใหกิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ซึ่งความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือ กิจกรรมที่ตองการใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของ
ตนเองตามศักยภาพมุงเนนเพิ่มเติมจากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม ที่กําหนดโดยที่กิจกรรมฝกอบรมเขาคาย
ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี เปนกิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจรตั้งแตศึกษา วิเคราะห
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานเปนกลุม จึงเปนกิจกรรมที่
พั ฒ นาองค ร วมของความเป น มนุ ษ ย ได ค รบทุ ก ด า น ทั้ ง ด า นร า งกาย สติ ป ญ ญา อารมณ แ ละสั ง คม
สรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรมจริยธรรม คานิยม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกการทํา
ประโยชนเพื่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ทําใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ สามารถอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ชวย
สรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกาวหนา และเพื่อเปนการสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรมลูกเสือใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุม
ทั้ ง จั ง หวั ด มี อํ า นาจหน า ที่ ในการจั ด ระบบบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน ข องประชาชนในจั งหวั ด ตาก
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 17 ภายใตบังคับ
มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง (6) การจัดการศึกษา และประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ขอ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล อาจสนับสนุนงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐในจังหวัดในภารกิจดานการศึกษาหรือดานการสาธารณสุขได
ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เล็งเห็นถึงความสําคัญทางดานการศึกษาภายในทองถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดตาก จึงจัดทําโครงการฝกอบรมเขาคายลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี เรียนรูสูประชาคมอาเซียน
ขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม และฝกให
/ผูเรียนได...
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ผูเรียนไดรูจักระเบียบวินัย มีศีลธรรมใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและชวยสรางสรรคสังคม ใหเกิด
ความสามัคคีและมีความเจริญกาวหนา และกฎเกณฑการอยูรวมกันในสังคมและนําไปใชในชีวิตประจําวันได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหลูกเสือสามัญมีความรูใ นการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน
3.2 เพื่อใหลูกเสือสามัญไดฝกการใชทกั ษะชีวติ มีระเบียบวินัย มีเจตคติคานิยมและปฏิบัติตนตาม
กฎเกณฑของการอยูร วมกัน
3.3 เพื่อใหลูกเสือสามัญมีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพึ่งตนเอง
3.4 เพื่อใหลูกเสือสามัญมีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอื่น
3.5 เพื่อใหลูกเสือสามัญรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน
3.6 เพื่อใหลูกเสือสามัญรูจักทําการฝมือ และฝกฝนใหทํากิจการตางๆ ตามความเหมาะสม
3.7 เพื่อใหลูกเสือสามัญรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ
3.8 เพื่อพัฒนาลูกเสือสามัญไดพัฒนาทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจและศีลธรรมใหเปนพลเมืองดีมี
ความรับผิดชอบและชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคีและมีความเจริญกาวหนา
4. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ ลูกเสือสามัญโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
และวิทยากรผูใหความรู รวมจํานวน 120 คน
- เชิงคุณภาพ ลูกเสือสามัญโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได
พัฒนาทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจและศีลธรรมใหเปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและชวยสรางสรรคสังคมให
เกิดความสามัคคี และมีความเจริญกาวหนาและนําความรูเตรียมตัวเขาสูป ระชาคมอาเซียน มีระเบียบวินัย มี
เจตคติคานิยมและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของการอยูรว มกัน
5. พื้นที่ดําเนินงาน
ภายในหรือภายนอกจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเบื้องตน
6.2 จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
6.3 ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
6.4 ประสานงานวางแผนดําเนินงาน
6.5 ประสานงานเชิญชวนสวนราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 2
เพื่อขอความอนุเคราะหครู วิทยากรผูใหความรู
6.6 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ฝกอบรม
6.7 ดําเนินงานตามโครงการ
6.8 รายงานผลการสรุปผลการดําเนินโครงการใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ
/7.ระยะเวลา...
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 100,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใชในการ
ประเมิน

ลูกเสือสามัญ เขาคายพักแรมตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด

สํารวจ

การสังเกต

ตรวจผลการปฏิบัติ,

สังเกต

สังเกตพฤติกรรม

และตรวจการปฏิบัติ

ลูกเสือสามัญ เรียนรู ปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนดไว

*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 15
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2564 ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรที่จัดทําขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 เพื่อเปนกรอบแนวทางใหทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของนําไปสูการปฏิบัติและเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเพื่อใชในการติดตาม
ประเมินผลดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2560-2564 เปน
แผนระยะกลาง 5 ป ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีเปาหมายหลักเพื่อให
เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนพลเมืองสรางสรรคและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เนนการให
ความสําคั ญ กั บการมีสวนรวมของทุ ก ภาคสวนที่ เกี่ย วข องกั บการพั ฒ นาเด็ กและเยาวชน เพื่ อ ให เกิด ความ
ครอบคลุมและเปนที่ยอมรับของผูท่ีเกี่ยวของ อันจะทําใหสามารถขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้นเพื่อเปนการสอดรับกับแนวทางการพัฒ นาเด็กและเยาวชนดังกลาวขางตน รวมถึงเปนการ
สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน ไดมีโอกาสศึกษาเรียนรูภายนอกเพิ่มเติม ตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู”ของรัฐบาลในปจจุบัน องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพั ฒ นาศักยภาพของเด็กและเยาวชน โดยมุงเนนไปที่การสงเสริมใหเด็กและเยาวชน ไดรับ
ความรูในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง กลาคิดกลาแสดงออก ในทางสรางสรรค โดยมีการเสริมภูมิคุมกัน
เกี่ยวกับการปองกันการทุจริตรวมในหลักสูตรดวย รวมถึงไดมีโอกาสเรียนรูประสบการณจากการศึกษาดูงาน
สถานที่ตางๆ และสามารถนําความรูที่ไดรบั ไปประยุกตใชในชีวิตรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ตลอดจน
เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนองตอบตอแนวทางตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2560-2564
3.2 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน ไดรับความรูในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
3.3 เพื่อสรางจิตสํานึก/ความตระหนักแกเด็กและเยาวชนในการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
3.4 เพื่อสนองตอบตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ของรัฐบาลในปจจุบัน
3.5 เพื่อเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน ไดเรียนรูป ระสบการณจากการศึกษาดูงานสถานที่ตา งๆ
และสามารถนําความรูทไี่ ดรับไปประยุกตใชในชีวติ รวมถึงการพัฒนาพื้นทีข่ องตนเอง
4.เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชนในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จํานวน 90 คน
/5.พื้นที่ดํา...
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5.พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก
6.วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานที่ทําการปกครองอําเภอเมืองตาก รวมกันพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน เขารวม
โครงการ
6.2 จัดทําโครงการเพือ่ ขออนุมัติตอผูบริหาร
6.3 ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาดูงาน ที่พัก และรานอาหาร
6.4 จัดอบรมใหความรูแ กเด็กและเยาวชน ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และพา
กลุมเปาหมายไปศึกษาดูงานตางจังหวัด
6.5 จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
6.6 สรุปผลการดําเนินงานเสนอตอผูบังคับบัญชา
7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8.งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 400,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบ
กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
10.1 เด็กและเยาวชน ไดรับความรูในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง กลาคิด
กลาแสดงออก ในทางสรางสรรค
10.2 เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกและตระหนักในการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
10.3 เด็กและเยาวชน ไดเรียนรูประสบการณจากการศึกษาดูงานสถานทีต่ างๆ และ
สามารถนําความรูที่ไดรบั ไปประยุกตใชในชีวิตรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 16
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหกับเด็กและ
เยาวชน
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2564 ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรที่จัดทําขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 เพื่อเปนกรอบแนวทางใหทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของนําไปสูการปฏิบัติและเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเพื่อใชใน
การติดตามประเมิน ผลดานการพั ฒ นาเด็กและเยาวชน ตามแผนพั ฒ นาเด็กและเยาวชนแห งชาติ พ.ศ.
2560-2564 เปนแผนระยะกลาง 5 ป ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยมี
เปาหมายหลักเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนพลเมืองสรางสรรคและมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคมเนนการใหความสําคัญ กับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนเพื่อใหเกิดความครอบคลุมและเปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของ อันจะทําใหสามารถขับเคลื่อนแผน
ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นเพื่อเปนการสอดรับกับแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนดังกลาวขางตน รวมถึงเปนการ
สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสศึกษาเรียนรูภายนอกเพิ่มเติมตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู” ของรัฐบาลในปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหกับเด็กและเยาวชน โดยมุงเนนไปที่การ
ส ง เสริ ม ให เด็ ก และเยาวชน ได รั บ ความรู เกิ ด จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ต อ สั งคมและสิ่ งแวดล อ ม โดยมี ก ารเสริ ม
ภูมิคุมกันเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตรวมในหลักสูตรดวย รวมถึงไดมีโอกาสเรียนรูประสบการณ จาก
การศึกษาดูงานสถานที่ตางๆ และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตรวมถึงการพัฒนาพื้นที่
ของตนเอง ตลอดจนเปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนองตอบตอแนวทางตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2560-2564
3.2 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน ไดรับความรูแ ละมีจิตสํานึกที่ดตี อสังคมและสิ่งแวดลอม
3.3 เพื่อสรางจิตสํานึก/ความตระหนักแกเด็กและเยาวชนในการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
3.4 เพื่อสนองตอบตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ของรัฐบาลในปจจุบัน
3.5 เพื่อเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน ไดเรียนรูป ระสบการณจากการศึกษาดูงานสถานที่ตา งๆ
และสามารถนําความรูทไี่ ดรับไปประยุกตใชในชีวติ รวมถึงการพัฒนาพื้นทีข่ องตนเอง
/เปาหมาย...

~ 52 ~
4.เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชนในเขตอําเภอบานตาก จังหวัดตาก จํานวน 90 คน
5.พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก
6.วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานที่ทาํ การปกครองอําเภอบานตาก รวมกันพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเขารวม
โครงการ
6.2 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอผูบริหาร
6.3 ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาดูงาน, ทีพ่ ัก และรานอาหาร
6.4 จัดอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนชุมชนบานแมยะ อ.บานตาก จ.ตาก และ
พากลุมเปาหมายไปศึกษาดูงานตางจังหวัด
6.5 จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
6.6 สรุปผลการดําเนินงานเสนอตอผูบังคับบัญชา
7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8.งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 400,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบ
กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
- ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
10.1 เด็กและเยาวชน ไดรับความรูและมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอม
10.2 เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกและตระหนักในการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
10.3 เด็กและเยาวชน ไดเรียนรูประสบการณจากการศึกษาดูงานสถานทีต่ างๆ
และสามารถนําความรูทไี่ ดรับไปประยุกตใชในชีวติ รวมถึงการพัฒนาพื้นทีข่ องตนเอง
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 17
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๗ และพูดถึงอยางชัดเจนในวันที่
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ (ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๔๐) เพื่อเปนแนวทางการแกไขเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ใหดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ในทาง
การเมืองของไทยแลว เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสําคัญในการสถาปนาอํานาจนําดานอุดมการณ โดยเฉพาะ
อุ ด มการณ ก ษั ต ริ ย นิ ย มในสั งคมไทย ในฐานะ "กษั ต ริ ย นั ก พั ฒ นา" ซึ่ ง ส งผลต อ การเติ บ โตของอุ ด มการณ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สิ่ งเหล า นี้ ถู ก ตอกย้ํ า และผลิ ต ซ้ํ า โดยสถาบั น ทางสั ง คมต า ง ๆ เช น สถาบั น การศึ ก ษา
หนวยงานราชการ สื่อมวลชน สงผลใหเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทตอการกําหนดอุดมการณการพัฒนาของ
ประเทศ ซึ่งพื้นฐานของประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นจุดเริ่มตนของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
คือ การฟนฟูเศรษฐกิจ ชุมชนทองถิ่นตั้งแตขั้นการฟ นฟูและขยายเครือขายเกษตรกรรมยั่งยืน อันเปนการ
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอยางพออยูพอกินไปจึงถึงการแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน
สรางอาชีพ และทักษะวิชาการ ซึ่งจะเปนการพัฒนาทีละขั้นตอนเปนลําดับในเรื่องตาง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่
คอย ๆ พัฒนาขึ้นมาจากฐานทรัพยากรและภูมิปญญาที่มีอยูภายในชาติและที่จะเรียนรูจากโลกภายนอกดวย
เศรษฐกิจพื้นฐาน ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญคือ
• เปนเศรษฐกิจ ของคนทั้งมวล
• มีชุมชนที่เขมแข็งเปนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
• มีความเปนบูรณาการเขมแข็งไปพรอม ๆ กันหมด ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรม
• เติ บ โตบนพื้ น ฐานที่ เข ม แข็ ง ของเราเอง เช น ด า นเกษตร หั ต ถกรรม อุ ต สาหกรรม
สมุนไพร อาหาร การทองเที่ยว เปนตน
• มีการจัดการที่ดีเปนพื้นฐาน สงเสริมการเกิดนวัตกรรมตาง ๆ ใหสามารถนํามาใชงาน
ไดอยางตอเนื่องจากแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางที่ใหประชาชนดําเนินตามวิถีแหงการดํารงชีพ
สมบูรณศานติสุข โดยมีธรรมะเปนเครื่องกํากับ และใจตนเปนที่สําคัญ ซึ่งก็คือ วิถีชิวิตไทยที่ยึดทางสายกลาง
ของความพอดี ในหลักของการพึ่งตนเอง 5 ประการ คือ
• ความพอดีดา นจิตใจ : เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีจิตสํานึกที่ดี เอื้ออาทร ประณีประนอม
คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม
• ความพอดีดานสังคม : มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน รูจัก
ผนึกกําลังและที่สําคัญมีกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากฐานรากที่มั่นคงและแข็งแรง
• ความพอดีดา นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : รูจักใชและจัดการอยางฉลาดและ
รอบคอบเพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด ใชทรัพยากรที่มีอยูในประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศใหมั่นคงเปนขั้นเปนตอไป
/ความพอดี...
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•

ความพอดีดานเทคโนโลยี : รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหสอดคลองกับความตองการ
และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานของเราเอง และสอดคลองเปนประโยชนตอสภาพแวดลอม
ของเราเอง
• ความพอดีดานเศรษฐกิจ : เพิ่มรายได ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพอสมควร พออยู พอ
กินตามอัตภาพ และฐานะของตนเอง
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุม
ทั้งจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในจังหวัดตาก ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 17 ภายใตบังคับ
มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง (6) การจัดการศึกษา และประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคก ารบริห ารส วนตําบล ในการให บริการสาธารณะขอ 1 องค การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องค ก ารบริหารส วนตํ าบล อาจสนั บสนุ น งบประมาณให อ งค ก รปกครองส วนท องถิ่นอื่ น ส วนราชการ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐในจังหวัดในภารกิจดานการศึกษาหรือดานการสาธารณสุขได
ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เล็งเห็นวาการสงเสริมและใหความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เรื่องที่สําคัญ เรื่องหนึ่ง หากมีความรูความเขาใจเรื่องดังกลาวอยางถูกตอง จะสามารถนําความรูที่ ไดรับไป
สงเสริมและถายทอดใหกับนักเรียนและประชาชน เพื่อใหนักเรียนและประชาชนมีความรูความเขาใจ เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง รวมถึงการนําไปประยุกตใชกับกิจกรรมการเรียน
การสอนและชีวิตประจําวัน จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 เพื่อใหผูฝกอบรม ไดนําความรูมาปฏิบัติและสามารถเผยแพรความรูได
3.3 เพื่อสงเสริมการทักษะหลายดานแบบบูรณาการเปนการเปดโอกาสใหผูฝกอบรมไดเพิ่มพูน
ความรู หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริฯเพือ่ นําสูก ารถายทอดและการปฏิบัติ แบบบูรณา
การในปรับใชในชีวิตประจําวันได
3.4 เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค กลาคิด กลาตัดสินใจ แกไขปญหาไดถูกตองเหมาะสม และเปด
โลกทัศนแหงการเรียนรูด วยตนเอง
3.5 เพื่อสงเสริมพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล
4. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ
ฝกอบรม นักเรียน เยาวชน ครู บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตาก และเจาหนาที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก รวมจํานวน 170 คน
/เชิงคุณภาพ...
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- เชิงคุณภาพ
เพื่ อให ผูเขารับการฝกอบรม เขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง สามารถนําความรูไป
ถายทอด และปรับใชในกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา อีกทั้งสามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานภายใน/ภายนอกจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ติดตอประสานงานสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 , เขต 2 , สํานักเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกลุมสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อ
ศึกษาขอมูล กําหนดกิจกรรม/กลุมเปาหมาย และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
6.2 จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
6.3 ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ และคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการฯที่เกี่ยวของ
6.4 ประสานงาน วางแผนดําเนินงานจัดหาวิทยากรและแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริฯ
6.5 ประสานงานและประชาสัมพันธเชิญชวนกลุม เปาหมาย ผูสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 ดําเนินงานโครงการฯและดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ
6.7 ประเมินผลโครงการฯ
6.8 รายงานสรุปผลการดําเนินงานใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 500,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
รอยละ ๘๐ ของผูเขาฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบหลังจากรับการฝกอบรม
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความสามารถ และความเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกตใชกับกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 18
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดตาก
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันกระแสเรื่องของการมีสว นรวมทางการเมือง กําลังมีความตื่นตัวคอนขางสูง โดยเฉพาะการมี
สวนรวมในการปฏิรูปการเมือง สังคม ภาคประชาชนที่ตองการเห็นการเมืองและสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางทีด่ ีขึ้น เอื้อประโยชนตอผูดอยโอกาสมากขึ้น และสรางสรรคสังคมที่เกิดความเทาเทียม การมีสว นรวม
คือ การเปดโอกาสใหประชาชนไมวาบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไมวา
ทางตรงหรือทางออม ในลักษณะของการรวมรับรู รวมคิด รวมทํา ในสิ่งทีม่ ีผลกระทบตอตนเองหรือชุมชน ซึ่ง
จะทําใหฝายปกครองหรือตัวแทนภาคประชาชน รับฟงความคิดเห็นของประชาชน และนําไปปรับใชในการ
กระบวนการตาง ๆ ของการกําหนดนโยบาย เพื่อใหสามารถสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง การมี
สวนรวมในการปฏิรูปทางการเมืองและสังคมยุคปจจุบัน ภาคประชาชนไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง กลุมประชาชนทั่วไปไมสามารถเขาถึงอํานาจตาง ๆ ชนชั้นปกครองเทานั้นที่มีอํานาจสามารถเขาถึง
เครือขายทีมีอํานาจไดมากกวาประชาชนทั่วไป สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คอื นโยบายตาง ๆ ที่เกิดขึน้ สนองตอผูที่
สามารถเขาถึงเครือขายความสัมพันธทางอํานาจเหลานั้น และจะไมสนองตอบตอภาคประชาชน
การกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถิ่นเพื่อใหทอ งถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองและสามารถกําหนดทิศทาง
ในการพัฒนาทองถิ่นของตนได โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นเนนถึงความเปนอิสระในการ
บริหารจัดการหรือตอบสนองความตองการของทองถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง ซึ่งจะใชงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นคิดเปนรอยละ 25 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
บริหารเงินงบประมาณจํานวนมากยอมเปนการเปดชองทางที่จะนําไปสูการกระทําที่เปนการทุจริตได ปญหา
การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น สะทอนใหเห็นถึงการหยั่งรากฝงลึกของแนวคิดและขบวนการทุจริตใน
สังคมไทยภาครัฐควรเรงดําเนินงานมาตรการตรวจสอบปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางใกลชิด เพราะ
ปญหาการทุจริตในระบบราชการถือเปนปญหาสําคัญระดับชาติ ซึ่งบั่นทอนความนาเชื่อถือและภาพลักษณของ
ประเทอีกทั้งยังเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณในการพัฒนาประเทศอีกดวย
ดังนั้นภาคประชาชนเปนตัวแปรสําคัญในการสอดสองดูแล เปนหูเปนตาใหแกหนวยงานของรัฐ ซึ่ง
กลไกภาคประชาชนอาจถือไดวาเปนการแกไขปญหาทุจริตไดดีที่สุดในขณะนี้ และสาระสําคัญของการปกครอง
สวนทองถิ่นและเนนหลักการการถวงดุลอํานาจในการตรวจสอบการทุจริตโดยในการตรวจสอบปองกันและ
ปราบปรามการกระทําอันเปนการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ซึ่งมีหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรง ในระดับทอ งถิ่น ระดับ ประเทศ เชน คณะกรรมการปอ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต แหง ชาติ
สํานักงานปอ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานตํารวจแหง ชาติก รมสอบสวนคดีพิเศษ เปน ตน
แตถึงแมวาจะมีกลไกในระดับชาติตรวจสอบ ปองกันและปราบปรามการกระทําการทุจริตในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น แตกลไกดังกลาวอาจไมครอบคลุมทั่วถึง จึงควรใชกลไกการตรวจสอบปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ กลไกภาคประชาชนเพราะกลไกภาคประชาชนจะเปนตัวชวยใหหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการงายขึ้น เพราะประชาชนในชุมชนสามารถเปนหูเปนตาใหหนวยงานของรัฐ เนื่องจากอาจมี
ความสัมพันธใกลชิดกับผูกระทําผิดหรือพบเห็นการกระทําผิดในชุมชน
/องคการ...
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องค ก ารบริหารส วนจังหวัด ตาก และสํ านั ก งานป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต จั งหวั ด ตากได
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเห็นวาการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนความสําคัญ ในการพัฒนาทองถิ่น จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการมีสวนรวมการพัฒ นา
ทองถิ่นในจังหวัดตากขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมธรรมาภิบาลตลอดจนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ ทําใหเจาหนาที่ของภาครัฐมีความรับผิดชอบตอสังคม และรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนมากยิ่งขึ้น สามารถนําไปปรับใชในการพัฒนากระบวนตาง ๆ และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปองกันปราบปรามการทุจริตซึ่งมี
ความสําคัญตอการบริหารและพัฒนางานทองถิ่น
3.2 เพื่อเสริมสรางจิตสํานึก ทัศนคติ และคานิยมที่ดีใหแกเยาวชน ใหมีความประพฤติ ตระหนักถึง
ความซื่อสัตยสุจริต
4. เปาหมาย
ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปองกัน ปราบปรามการทุจริต ใหแก เยาวชน หรือ
นักศึกษา และอาจารยผรู วมสังเกตการณ จํานวน 144 คน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ จํานวน 6 คน
รวม 150 คน
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
5.1 ประสานงานสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดตาก
5.2 ขออนุมัติโครงการ
5.3 ประสานงาน กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ /วิทยากร
5.4 จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เอกสาร แบบพิมพตางๆ
5.5 จัดฝกอบรม
5.6 ประเมินผลและรายงานการฝกอบรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณ
ปงบประมาณละ 100,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
/ตัวชี้วดั ...
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูเขารวมโครงการไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปองกันปราบปรามการ
ทุจริต ซึ่งมีความสําคัญตอการบริหารและพัฒนางานทองถิ่น
2. ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม และความประพฤติทดี่ ี ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 19
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน โดยมีเจตนารมณที่มุงหวังใหหนวยงานภาครัฐนําขอมูลผลการ
ประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
มี ห น า ที่ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นา และมี ศั ก ยภาพในการให บ ริ ก ารสาธารณะแก ป ระชาชนในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ ให มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิ บาลตามเจตนารมณ ของรัฐธรรมนู ญ แหงรา
อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตาก โดยคณะผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
ขาราชการ/ลูกจางประจํา และพนักงานจาง จึงไดกําหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบไดขึ้น เพื่อเปน
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตากทุกคน พึงยึดเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูกับ กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ อยางเครงครัด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตากปฏิบัติหนาที่ดว ยความซื่อสัตยสุจริต ตาม
หลักธรรมาภิบาล
3.2 เพื่อใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถรับรูและเขาถึงขอมูลของหนวยงานได
3.3 เพื่อใหบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและ
รับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน
3.4 เพื่อใหบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตอง โปรงใส
ตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขาราชการ/ลูกจางประจํา พนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เรือ่ ง เจตจํานงในการบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและตรวจสอบได
/2. เผยแพร...
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6.2 เผยแพรประชาสัมพันธประกาศดังกลาว ตามชองทางการประชาสัมพันธตา งๆ เชน เว็บไซต
วารสารประชาสัมพันธ อบจ.ตาก ทางสถานีวิทยุ เปนตน
6.3 ผูบริหาร และบุคลากรนําประกาศไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และบุคลากรทุกคน ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต โปรงใสและตรวจสอบได ตามประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและ
ตรวจสอบได
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 20
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
2. หลักการและเหตุผล
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 และนโยบาย
ของรัฐบาล ขอที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันละปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป องกัน และปราบปรามการทุ จริต และประพฤติ มิ ช อบของเจ าหน าที่ ของรัฐทุ กระดั บและตอบสนองความ
ตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตาก โดยคณะผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
ขาราชการ/ลูกจางประจํา และพนักงานจาง จึงไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เพื่อเปนมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตากทุกคน พึงยึดเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับ
กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ โดยมุงมั่นที่จะพัฒนาหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส
บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหขาราชการและบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตากปฏิบัตงิ านตามหลักธรร
มาภิบาล โดยเนนความตองการของประชาชนเปนหลัก
2. เพื่อปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มาใชในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อสงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขาราชการ/ลูกจางประจํา พนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และภาคประชาชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เรือ่ ง เจตจํานงในการบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและตรวจสอบได
2. เผยแพรประชาสัมพันธประกาศดังกลาว ตามชองทางการประชาสัมพันธตา งๆ เชน เว็บไซต
วารสารประชาสัมพันธ อบจ.ตาก ทางสถานีวิทยุ เปนตน
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3. ผูบริหาร และบุคลากรนําประกาศไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และบุคลากรทุกคน ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต โปรงใสและตรวจสอบได ตามประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและ
ตรวจสอบได
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 21
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อชี้แจงการขอเท็จจริงการปฏิบัติงานของ องคการบริหารสวนจังหวัด
ตากตอประชาชน และสื่อมวลชน
2.หลักการและเหตุผล
ปจจุบันมีประชาชน และสื่อมวลชน ที่ติดตามขอมูลขาวสาร การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ผานทางสื่อตางๆ เปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ ซึ่ง
บางครั้งขอคิดเห็นเหลานั้น อาจกอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน หรือ เขาใจผิด ดังนั้น การนําเสนอขาวสาร
หรือการตอบขอคิดเห็นตางๆ จึงตองใชขอมูลที่เปนขอเท็จจริงในเรื่องตางๆ ประกอบกับเหตุผล ความจําเปน
ขอระเบียบของทางราชการ ที่จะสามารถสรางความเขาใจอันดีระหวาง องคการบริหารสวนจังหวัดตากกับ
ประชาชนได แสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในการบริหารงาน ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการนําเสนอขอมูลขาวสาร การตอบขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นตางๆ เปนไปดวยความถูกตอง
เหมาะสม สรางความเขาใจอันดี ระหวางองคกรกับภาคกับประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารทีเ่ ปนความจริง จากองคกร ไมหลงเชื่อขาวสารที่
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน
3.2 เพื่อสรางภาพลักษณ ที่ดีใหกับองคกร
4.เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั่วไป ที่มีขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ผานชองทางสื่อตางๆ เชน เว็บไซต โทรศัพท เฟสบุค
5.พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชี้แจงการขอเท็จจริงการปฏิบัติงานของ องคการบริหารสวนจังหวัดตากตอ
ประชาชน และสื่อมวลชน
6.2 รับเรื่องราวรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
6.3 เลขานุการรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ หน.สป. ลงนามแจงสวนราชการที่เกี่ยวของ และเสนอ
นายก อบจ.ตาก
6.4 สวนราชการที่เกี่ยวของ รวบรวมขอมูล รางคําชี้แจง
6.5 ประชุมคณะทํางานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาคําชี้แจง นิตกิ รตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย
6.6 รายงานตอผูบริหาร
6.7 เผยแพรประชาสัมพันธ และ ตอบคําขอชี้แจงไปยังผูรองเรียน
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7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10.ตัวชี้วัด
10.1 ประชาชน หนวยงานตางๆ สามารถเขาถึงขอมูลขององคการบริหารสวนจังหวัดตากได
10.2 องคการบริหารสวนจังหวัดไดเผยแพรขอมูล ขอเท็จจริง ตางๆ ใหประชาชนทราบ
*****************************************

เผยแพร
ประชาสัมพันธ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 22
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2. หลักการและเหตุผล
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดใหความสําคัญของการปฏิบัติราชการ
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยในแต ล ะป จ ะมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตางๆ
ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดานการเงินและการคลัง และดานการ
บริการประชาชน ซึ่งจะทํา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการในดาน
ตางๆ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะดานบริการประชาชน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองประเมินความพึง
พอใจของประชาชนตอการให บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหหนวยงานหรือสถาบันภายนอกที่
เปนกลาง สํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชน เพื่อใชประกอบการพิจารณาตามมิติดานคุณภาพ
การใหบริการใน 3 ประเด็นหลัก คือ ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจดาน
เจาหนาที่ บุคลากรผูใหบริการ และความพึงพอใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงดําเนินการจางสถาบันศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ตาก เพื่อสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก เพื่อนําผลการประเมินความพึงพอใจดังกลาว ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ทํางานดาน
บริการใหตอบสนองความตองการของประชาชนใหมากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3.3 เพื่อศึกษาปญหา ทีม่ ีตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดตากจากการสุมตัวอยางทฤษฎีของทาโร ยามาเน ที่ระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได รอยละ 0.05 คํานวณได 400 คน จากประชากรทัง้ สิ้น 618,382 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และพื้นที่ภายในจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
จางสถาบันการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก สํารวจความพึงพอใจของผู
เขารับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตามหลักเกณฑ ตัวชีว้ ัด ของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 100,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ระดับความพึงพอใจของผูเขารับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดตากอยูใ นระดับมากกวา รอยละ
95 ขึ้นไป
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 23
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และ
หัวหนาสวนราชการการ
2. หลักการและเหตุผล
2.1 หนาที่:
1. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
ขอ 39 ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมาย โดยมีรองนายกองคการบริหารเปนผูชวย อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมี
คําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหรองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและรองนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน
2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดตาก ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน
2545 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ขอ 245 การรักษาราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอ 250 ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงอื่นวางลงหรือผู
ดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติราชการได และเปนกรณีที่มิไดมีการกําหนดไวเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน
และการรักษาราชการแทน ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจสั่งใหขาราชการงคการบริหารสวน
จังหวัดที่เห็นสมควรโดยใหพิจารณาถึงความรูความสามารถ ความเหมาะสมและเปนประโยชนตอทางราชการ
สูงสุด ใหรักษาการในตําแหนงนั้นได
ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนั้น ในกรณี
ที่ มี ก ฎหมายอื่ น กฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี มติ ค ณะกรรมการตามกฎหมาย หรื อ คํ า สั่ ง
ผูบังคับบัญชาแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้น เปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาที่ใด ก็ใหผูรักษาการในตําแหนงทํา
หนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่อยางนั้น ในระหวางที่รักษาการในตําแหนง แลวแตกรณี
3. ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดตาก ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 2546 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจกรรมอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวน
จังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546
ขอ 247 “ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัดในกรณีที่ไมมีผูดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการไดให
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในกองหรือสวนราชการนั้นคนใด
คนหนึ่งที่เห็นสมควรใหเปนผูรักษาราชการแทนได แตเพื่อความเหมาะสมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
/ในกองหรือ
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ในกองหรือส วนราชการนั้ น นายกองคก ารบริหารสวนจังหวัดอาจแต งตั้งขาราชการคนใดคนหนึ่ งซึ่งดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูรักษาราชการแทนก็ได”
2.2 ขอปฏิบัติ
สอดคล อ งกั บ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (Local
Performance Assessment : LPA) ดานที่ 2 การบริหารบุคคล
2.3 เหตุผลความจําเปน
เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของสวนราชการสามารถ
ตอบเสนอตอการพัฒนาประเทศและการใหบริหารการแกประชาชนอยางทั่วถึง บริหารงานแบบบูรณาการ
การมอบอํานาจจึงเปนกลไกที่สําคัญในการปฏิบัติราชการของภาครัฐ ผลักดันใหการบริหารงานดําเนินการ
ตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกและสนองความตองการของประชาชน
3.2 คุมคา รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.3 กระจายอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบ
3.4 ลดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และไมตองผานการพิจารณาของผูดํารงตําแหนงตางๆ
มากเกินไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
4.2 ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
4.3 หัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 การมอบอํานาจทําเปนหนังสือ โดยระบุรายละเอียดใหชัดเจนอยางนอยตองมีชื่อ ตําแหนงผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ อํานาจที่มอบ โดยอํานาจหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชอํานาจดวยก็ได
6.2 อํานาจที่มอบตองเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่การปฏิบัติราชการของผูดํารงตําแหนง
6.3 การมอบอํานาจมี ผลอยูตราบเท าที่ ยังไม มีการเพิ กถอนหรือสิ้นสุดผลลงโดยเงื่อนไขเวลาหรือ
เหตุผลอื่นๆ
6.4 ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจจะปฏิเสธไมยอมรับมอบอํานาจไมได
6.5 การมอบอํานาจตอเมื่อผูมอบอํานาจ ไดมีหนังสือหรือคําสั่ง มอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนง
ใดปฏิบัติราชการแทนแลว
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
/8.งบประมาณ
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 24
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
2.1 หนาที่:
ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดตาก (ก.จ.จ.ตาก)
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ลงวันที่
1 พฤศจิกายน 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.2 ขอปฏิบัติ
สอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2558-2560 ขององคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด ตาก และการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (Local Performance
Assessment : LPA) ดานที่ 2 การบริหารบุคคล
3. วัตถุประสงค
3.1 การสรรหาและบรรจุแตงตั้งตามหลักธรรมาภิบาล
32. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาทํางานในองคกร
3.2 เพื่อใชคนใหเกิดประโยชนสูงสุด
3.3 เพื่อบํารุงรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหอยูกับองคกรนานๆ
3.4 เพื่อพัฒนาใหมีความรูความสามารถ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 นโยบายขององคกร
4.2 ความตองการบุคลากรขององคกร
4.3 สภาพแวดลอมทั่วๆ ไป
4.4 การกําหนดคุณลักษณะบุคคลที่ตรงกับงาน
4.5 คุณสมบัติของผูสรรหา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 การสอบแขงขัน
6.2 การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
6.3 การสอบคัดเลือก
6.4 การคัดเลือก
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2551 – พ.ศ.2564

/8.งบประมาณ
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานการรับผิดชอบ
กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 25
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานการเงิน การคลัง
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริตและโปรงใส เพื่อเปนมาตรฐานและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตากไดยึดถือปฏิบัติตามระเบียบฯ
โดยเครงครัด จึงไดจัดทําขั้นตอนการตรวจ การอนุมัติฎีกา และการจายเงิน เพื่อเปนการสรางความโปรงใสใน
การบริหารงานการเงิน การคลัง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหเจาหนี้ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ทราบถึงระยะเวลาขั้นตอนในการตรวจ
การอนุมัติฎกี า และการจายเงิน วาตองใชระยะเวลาในการดําเนินการกี่วนั
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตากไดยดึ ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเครงครัด และ
เปนการสรางความโปรงใสในการบริหารงานการเงิน การคลัง ใหเจาหนี้ไดรับทราบถึงระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
ขั้นตอนการตรวจ การอนุมัติฎีกา และการจายเงิน
6.1. มีลายมือชื่อของผูเบิกเงินถูกตอง
6.2. มีงบประมาณเพียงพอ รายการถูกตองตรงกับหมวดและประเภทในงบประมาณ
6.3. มีเอกสารประกอบฎีกาครบถวนถูกตอง
6.4. เมื่อฎีกาทีต่ รวจถูกตองแลวจึงนําเสนอผูบริหารทองถิ่นเปนผูอนุมัติฎีกา (ใชระยะเวลา 3 วัน)
การเขียนเช็คสั่งจาย
เมื่อผูบริหารอนุมัติฎีกาแลวใหเขียนเช็คสั่งจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิใหจายเปนเช็ค
สั่งจายในนามของเจาหนี้ ขีดคําวา “หรือผูถือ” ออกขีดครอมดวย (ใชระยะเวลา 2 วัน)
การจายเงิน
เมื่อผูบริหารอนุมัติในการจายเงินแลวก็จะจายเงินใหแกเจาหนี้ (ใชระยะเวลา 3 วัน)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

/8. งบประมาณ...
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8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนี้ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดรับเงินชําระหนี้ตามระยะเวลาที่กําหนด
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 26
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการสรางความโปรงใสดานการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม
2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี และการพั ฒ นารายได นับวาเป นปจจั ยสําคั ญ ยิ่ งเพื่ อให การ
บริหารการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมีระบบ ปองการสูญเสียเงินรายได เพื่อรักษาทรัพยสินและผลประโยชน
ของทางราชการขจั ด ป ญ หาการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น และสามารถบริ ห ารงบประมาณได อ ย า งโปร ง ใส มี
ประสิ ท ธิภ าพสรา งภาพลั ก ษณ ที ดี ต อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สมดั งคํ า ที่ ก ล าววา “ท อ งถิ่ น ไทยใส
สะอาด”
เพื่อใหการบริหารดานการจัดเก็บภาษีและการพัฒนารายไดเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพใน
การบริหารงานนั้นจะตองถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดั้งนั้น
การรวบรวมเรียบเรียงเอกสารอันเปนสวนหนึ่งของการเตรียมความพรอมหรือความพยายามในการจัดเก็บ
ภาษีและคาธรรมเนียม โดยมุงหวังใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาและการปรับปรุงการดําเนินงานในการ
ป อ งกั น การทุ จ ริ ต ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและนํ า ไปสู ก ารยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการ
ดํ า เนิ น งานให เป น มาตรฐานสากล อี ก ทั้ งก อ ให เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ธรรมและความโปร งใส เพื่ อ ให
ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการอันจะสอดคลองแนวทางในการปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์สู
กระบวนการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
3.1. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกใหแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานตามหนาทีด่ ว ยหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3.2. เพื่อสรางแนวรวมในการปองกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
3.3. เพื่อใหการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่เปนไปดวยความชัดเจน โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได
3.4. เพื่อใหองคกรมีรายได ซึ่งจะสงผลใหสามารถนํางบประมาณมาพัฒนาทองถิ่นของตนไดมากขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.๑. การจัดเก็บรายไดมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม
4.๒. การจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดตากไดครบถวน
4.๓. ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการและพึงพอใจในการชําระภาษี
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
/6. วิธดี ํา...
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6. วิธีการดําเนินการ
6.1. ดําเนินการจัดทําแผนการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมฯ
6.2. จัดทําปายและหนังสือสง เพื่อทําการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมฯ
6.๓. จัดใหบุคลากรดานการจัดเก็บรายไดไดรับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายนอก
อยางสม่ําเสมอ
7. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
10.๑. การจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม
10.๒. การจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดตากไดครบถวน
10.๓. ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการและพึงพอใจในการชําระภาษี
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 27
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจางของ อบจ.ตาก
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่ อ ง กํ า หนดให ข อ มู ล ข า วสารตามเกณฑ ม าตรฐานความโปร ง ใสและตั ว ชี้ วั ด ความโปร ง ใสของ
หน ว ยงานของรั ฐ เป น ข อ มู ล ข า วสารที่ ต อ งจั ด ไว ใ ห ป ระชาชนตรวจดู ต ามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (8) แห ง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ กําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการจัดหาพัสดุ การใหบริการประชาชน
การบริหารงานของหนวยงาน และการบริหารงบประมาณตองเปดเผยขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของใหประชาชน
เขาตรวจดูได ณ สถานที่ของสวนราชการ
เพื่ อให การดํ าเนิ น งานด วยความซื่ อ สั ตย สุ จริต และโปรงใสและเพื่ อ เป นมาตรฐาน แนวทางปฏิ บั ติ
สําหรับขาราชการและบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตากไดยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ
และขอบังคับอื่นๆ เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัด
จาง จึงไดจัดทําโครงการการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3. วัตถุประสงค
เพื่ อ เผยแพร ก ารดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งของแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม ของหน ว ยงานอย า ง
แพรหลายในทุ กสื่อ เชน สวนราชการ ที่ทําการกํานัน ผูใหญ บาน และเว็บไซตของหนวยงาน ฯลฯ เพื่อให
ประชาชนไดรับรู รับทราบเทากันกับหนวยงานราชการ และเพื่อเปนการประชาสัมพันธสัญญาจัดซื้อจัดจางให
ผูสนใจสามารถเขาตรวจสอบไดโดยสะดวก
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การเผยแพรและประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจางของแผนงาน/โครงการ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตากเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 รวมรวบเอกสารการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จัดทํารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางแตละเดือน
6.3 สงรายงานการจัดซื้อจัดจางใหฝายประชาสัมพันธ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่ อ
ดําเนินการประชาสัมพันธลงเว็บไซตของ อบจ.ตาก
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

/8.งบประมาณ...
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
หนวยงานสามารถดําเนินการเผยแพรการจัดซื้อจัดจางโครงการ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และประชาชนสามารถเขาตรวจสอบไดโดยสะดวก
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 28
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมบริหารจัดการสาธารณะสนามกีฬา
2. หลักการและเหตุผล
ด ว ยองค ก ารบริ ห ารส วนจั งหวั ด ตาก มี โนบายในการบริห ารราชการให เกิ ด ความโปรง ใส ในการ
ให บริก ารสาธารณะ / บริก ารประชาชน ให เกิ ดความพึ งพอใจโดยทั ดเที ย มกั น โดยให ค วามสํ าคั ญ ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของการบริการดานสนามกีฬา เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดตาก มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในจังหวัดตาก ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 17
ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ ในการจัดระบบบริการ สาธารณะ
เพื่อประโยชนในทองถิ่นของตนเอง ขอ 18 การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น ซึ่งการ
ใหบริการดานสนามกีฬาในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา นับไดวาเปนการบริการสาธารณะ สงเสริมและ
พัฒนาใหประชาชน และเยาวชนทั่วไป ไดเลนกีฬาและออกกําลังกาย สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางรางกาย
จิตใจ ทางอารมณ สังคม และทางสติปญญา สรางความเปนระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี มี
คุณธรรม ความมีน้ําใจ รูแพ รูชนะ รูอภัย อีกทั้งชวยสรางเสริมความสัมพันธ ความรักใครในกลุมบุคคลและ
สังคม องคการบริหารสวนจังหวัดตากจึงเนนการบริการที่รวดเร็วและถูกตอง
3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่อใหการบริการสาธารณะเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
3.3 เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
4. เปาหมาย /ผลผลิต
เยาวชน และประชาชนในจังหวัดตากและพื้นที่ใกลเคียง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
การบริหารจัดการสนามกีฬาใหเกิดความโปรงใส เทาเทียมและเกิดวามพึงพอใจแกประชาชน โดย
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
6.1 จัดทําขอปฏิบัติการใชบริการสนามกีฬา
6.2 จัดทําระเบียบการขอใชสนามขององคการบริหารสวนจังหวัด
6.3 จัดทําขั้นตอนการขอใชบริการสนามกีฬา
6.4 การจัดทําบัตรสมาชิกประจําสระวายน้าํ / ฟตเนส
/6.5 จัดทําขั้นตอน...
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6.5 จัดทําขั้นตอนการขอใชอปุ กรณกฬี า
6.6 พัฒนาบุคลากรที่รบั ผิดชอบศึกษาดูงานการใหบริการสนามกีฬา
6.7 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
10.1 เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตากทุกคนมีความพึงพอใจในการใชบริการสนามกีฬาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก
10.2 ประชาชน และเยาวชนมีความเชื่อมั่นในการใหบริการที่โปรงใส ทั่วถึงและถูกตอง
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 29
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดทําคูมือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม
มาตรา 7 ไดกําหนดให “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาต จะตอง
จั ด ทํ า คู มื อ สํ า หรั บ ประชาชน...” โดยมี เปา หมายเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกแกป ระชาชน ลดตน ทุ น ของ
ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ลด
การใชดุลยพินิจของ เจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ
ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชนใหเปนตาม พ.ร.บ.การอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเปนแนวทางในการบริการประชาชน
ตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีคูมือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด
3.2 เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยว
กับหลักเกณฑวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือ หลักฐานที่ใชประกอบคําขอ สถานที่ใหบริการ
๓.3 เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน
3.๔ เพื่อยกระดับการพัฒ นาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน
ของประเทศ
3.๕ เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
4. เปาหมาย/ผลผลิต
องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีการดําเนินการตามที่กําหนดไวพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และสามารถนําไปใชในการใหบริการประชาชน เพื่อใหเกิด
ความชัดเจน ไมสับสน ในการติดตอขอรับบริการของประชาชน
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
1. แจงเวียนประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําคูมือประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ใหสวนราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ
/2.สวนราชการ...
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2. สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตากศึกษาสาระสําคัญพรอมสํารวจภารกิจตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการอนุญาตและรายงานใหสํานักปลัดฯ ทราบ
3. สํารวจและรวบรวมภารกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุญาต เพื่อจัดทําคูมือประชาชน
4. ประกาศใชคูมือประชาชน และติดประกาศ ณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
5. แตงตั้งคณะทํางานเพือ่ ปรับปรุงคูมือประชาชน ตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก ฯ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ดําเนินการตามขั้นตอนของการจัดทําคูประชาชนครบถวน
สมบูรณ
2. ประชาชนเขาใจในขั้นตอนการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 30
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการรับชําระคาธรรมเนียมบํารุง อบจ.
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ไดกําหนด
หลักการในการบริหารราชการแผนดินวาตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
การพัฒ นาระบบราชการให เป นไปตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ได กํ า หนดให ส ว นราชการทั้ งภาครั ฐ และท อ งถิ่ น
ดําเนิ นการพั ฒ นาคุณ ภาพการบริหารจัดการด วยวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี รวมทั้ งให มีก ารลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
จากหลักเกณฑดังกลาวขางตน องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการรับชําระคาธรรมเนียมบํารุง อบจ. ซึ่งการจัดทําโครงการดังกลาวเปนโครงการที่สอดคลองกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการที่ดีเปนการยกระดับการใหบริการสาธารณะ
ของทองถิ่นและเพื่อตอบสนอง อํานวยความสะดวก รวดเร็ว และความพึงพอใจใหกับประชาชนสูงสุด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหลายขั้นตอนในการรับชําระภาษีและ
คาธรรมเนียม
3.2. เพื่ออํานวยประโยชน ความสะดวกรวดเร็ว สรางความพึงพอใจใหกบั ประชาชนที่มารับบริการ
3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3.4 เพื่อใหองคกรมีเปาหมายในการปฏิบัติงาน มีตัวชี้วดั ในการทํางาน และเกิดผลสัมฤทธิ์นําไปสูการ
วัดผลการปฏิบัติงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการรับชําระภาษีและคาธรรมเนียมฯ ของประชาชนผูมายื่นชําระภาษี
และคาธรรมเนียมฯ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ดําเนินการจัดทําแผนการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมฯ
6.2 จัดทําปายและหนังสือสง เพื่อทําการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมฯ
/7. ระยะเวลา...
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7. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
10.1 ลดปญหาขั้นตอนและระยะเวลาในการรับชําระภาษีและคาธรรมเนียมฯ
10.2 หนวยงานและเจาหนาที่ จะมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนโปรงใส สามารถวัดผล
การดําเนินงานได
10.3 ประชาชนผูมารับบริการเกิดความประทับใจและพึงพอใจในการใหบริการ
10.4 เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
******************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 31
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมการจัดทําขั้นตอนการจัดทําบัตรสมาชิกสระวายน้ํา/ ฟตเนส อบจ.ตาก
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนจั งหวัดตาก มี โนบายในการบริหารราชการให เกิดความโปรงใส ในการให บริการ
สาธารณะ / บริการประชาชน ใหเกิดความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน โดยใหความสําคัญในการบริหารจัดการแบบทั่วถึง
ซึ่งเปนมาตรการในการใชดุลยพินิจและใหอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยการ
จัดทําขั้นตอนและยะยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนซึ่ง
กอใหเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานสนองตอความตองการของประชาชนอยางทั่วถึง
3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่อใหการบริการสาธารณะเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการใหบริการอยางชัดเจน
3.3 เพื่อสรางมาตรฐานในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย /ผลผลิต
ประชาชน เยาวชน เปนสมาชิก สระวายน้ํา / ฟตเนสอยางทั่วถึง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอปฏิบัติการใชบริการสระวายน้าํ / ฟตเนส
6.2 จัดทําขั้นตอนการสมัครเปนสมาชิก สระวายน้าํ / ฟตเนส
6.3 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
10.1 เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตากทุกคนมีความพึงพอใจในการใชสระวายน้ํา/ ฟตเนส
10.2 ประชาชน และเยาวชนมีความเชื่อมั่นในการใหบริการที่ถูกตองและชอบธรรม
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 32
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดทําขั้นตอนการขอใชอุปกรณกีฬา อบจ.ตาก
2. หลักการและเหตุผล
ด ว ยองค ก ารบริ ห ารส วนจั งหวั ด ตาก มี โนบายในการบริห ารราชการให เกิ ด ความโปรง ใส ในการ
ใหบริการสาธารณะ / บริการประชาชน ใหเกิดความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน โดยใหความสําคัญในการบริหาร
จัดการแบบทั่วถึง ซึ่งเปนมาตรการในการใชดุลยพินิจและใหอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี โดยการจัดทําขั้นตอนและยะยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวของในแตละขั้นตอนซึ่งกอใหเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานสนองตอความตองการของประชาชนอยาง
ทั่วถึง
3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่อใหการบริการสาธารณะเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการใหบริการอยางชัดเจน
3.3 เพื่อสรางมาตรฐานในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย /ผลผลิต
เจาหนาที่และผูรับบริการเขาใจขั้นตอนการขอใชอุปกรณกีฬา
5. พื้นที่ดําเนินการ
สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
ใชมาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาทีใ่ หเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดย
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
6.1 จัดทําขอปฏิบัติการขอใชอุปกรณกีฬา
6.2 จัดทําขั้นตอนการขอใชอปุ กรณกฬี า
6.3 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
/10.ตัวชีว้ ัด...
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10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
10.1 เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตากมีความสะดวกสะดวกและมีอุปกรณกีฬาใชในการออกกําลัง
กายอยางทั่วถึง
10.2 ประชาชน และเยาวชนมีความเชื่อมั่นในการใหบริการที่ถูกตองและชอบธรรม
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 33
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการการใหบริการสนามกีฬา / สระวายน้าํ / โรงพละ ของ อบจ.ตาก
2. หลักการและเหตุผล
ด วยองค การบริ หารส วนจั งหวัดตาก มี โนบายในการบริหารราชการให เกิ ดความโปรงใส ในการให บริ การ
สาธารณะ / บริการประชาชน ใหเกิดความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน โดยใหความสําคัญในการบริหารจัดการแบบทั่วถึง
ซึ่งเปนมาตรการในการใชดุลยพินิจและใหอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยการ
จัดทําขั้นตอนและยะยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนซึ่ง
กอใหเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานสนองตอความตองการของประชาชนอยางทั่วถึง
3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่อใหการบริการสาธารณะเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการใหบริการอยางชัดเจน
3.3 เพื่อสรางมาตรฐานในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย /ผลผลิต
ประชาชน เยาวชน ไดใชบริการสนามกีฬา / สระวายน้ํา / โรงพละ ไดอยางทั่วถึง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
ใชมาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาทีใ่ หเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดย
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
6.1 จัดทําขอปฏิบัติการขอใชบริการสนามกีฬา / สระวายน้าํ / โรงพละ
6.2 จัดทําขั้นตอนการขอใชบริการสนามกีฬา / สระวายน้ํา / โรงพละ
6.3 จัดทําระเบียบการขอใชบริการสนามกีฬา / สระวายน้ํา / โรงพละ
6.3 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
/10. ตัวชี้วดั
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10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
10.1 เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตากทุกสามารถขอใชบริการสนามกีฬา / สระวายน้ํา / โรงพละ
ของ อบจ.ตากอยางทั่วถึง
10.2 ประชาชน และเยาวชนมีความเชื่อมั่นในการใหบริการที่ถูกตองและชอบธรรม
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 34
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน หรือรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการหองประชุม
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุม
ทั้งจังหวัดตาก มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในจังหวัดตาก
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
โดยปจจุบันมีการบริการในดานตางๆ แกประชาชน องคกรภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดตาก และ
หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะการใหบริการหองประชุม องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดจัดทําขอบัญ ญั ติ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมจากผูใชบริการหองประชุม และทรัพยสิน เพื่อ
บํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดตาก พ.ศ. 2554 เพื่อใชเปนหลักในการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการขอใช
หองประชุม และทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อเปนการมุงเนนการปรับปรุงหองประชุม
ใหพรอมตอการใหบริการ ตลอดจนการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการ รวมไปถึงการลดขั้นตอน
ในการติดตอประสานงาน การพัฒนากระบวนการใหบริการใหไดมาตรฐานเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด จึงได
จัดทําโครงการปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน หรือรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการหองประชุม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 ขึ้น และยังสอดคลองกับนโยบายการปฏิบัติงานภายใตหลักการบริหารขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก อบจ.ตากยุคใหม การใหบริการประชาชนเหนือตนเอง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกและตอบสนองความต อ งการให ป ระชาชน องค ก รภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในจังหวัดตาก และหนวยงานตางๆ ในการใหบริการหองประชุม
3.2 เพื่อปรับปรุงขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการหองประชุม
3.3 เพื่อลดขั้นตอนในการใหบริการหองประชุม
3.4 เพื่อใหผูมาขอใชหองประชุมเกิดความประทับใจในการใหบริการ และมีความรูสึกที่ดีในการมาใช
บริการ เพื่อสงเสริมภาพลักษณและทัศนคติที่ดีตอองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
4. เปาหมาย
ปรับปรุงขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนในการขอใชหองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
5. พื้นที่ดําเนินการ
หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 เสนอโครงการตอผูบ ริหาร
6.2 แตงตั้งคณะทํางานในการใหบริการหองประชุม
6.3 ดําเนินการตามโครงการ
/ - กําหนดขั้น...
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- กํ า หนดขั้ น ตอนในการให บ ริ ก ารห อ งประชุ ม พร อ มจั ด ทํ าแผนภู มิ แ สดงขั้ น ตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการใหประชาชนทราบ
- มีระบบการรับฟงขอรองเรียน การเสนอแนะจากผูมาใชบริการหองประชุม เพื่อนําผล
ดังกลาวมาปรับปรุงการใหบริการ
6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคกาบริหารสวนจังหวัด
ตากทราบตามไตรมาส
7. งบประมาณดําเนินการ
- ใชงบประมาณของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
8. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชน องคกรภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดตาก และหนวยงานตางๆ ไดรับความ
สะดวกและรวดเร็ว
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว บุคลากรมีความกระตือรือรนในการใหบริการ
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการ
10.4 เกิดภาพลักษณในการใหบริการหองประชุมขององคการบริหารสวนจังหวัดตากเปนไปในทางที่ดี
ประชาชนมีความประทับใจในการใหบริการ
**************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 35
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการประกวดปาชุมชนดีเดนจังหวัดตาก
2. หลักการและเหตุผล
องค ก ารบริห ารส ว นจั ง หวั ด ตากได จั ด ให มี แผนการดํ าเนิ น งานโครงการประกวดป าชุ ม ชน โดยมี
วัตถุประสงคใหชุมชนจัดการปาไมในทองถิ่นของตัวเอง เพื่อใชเปนแหลงอาหารและไมใชสอย ซึ่งสอดคลองและ
สนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชาติ การดําเนินงานโครงการเปนแบบพหุภาคี จากภาคเอกชน องคกร
ชุมชนและภาคราชการ ซึ่งในการดําเนินการโดยองคกรและชุมชนนั้น ไดเนนให เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
และการเรียบรูรวมกัน อันจะเปนผลใหชุมชนเขมแข็งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได มีความเปนอยูที่ดีขึ้น และ
นําไปสูการพัฒนาใหระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลอยางยั่งยืน และในปจจุบันมีชุมชนหลายแหงได
รวมกัน ดําเนิน การจัดตั้งปาชุมชนจนประสบความสําเร็จสมควรที่ จะไดรับการยกยองเชิดชู และเผยแพรสู
สาธารณชน
การประกวดปาชุมชนดีเดนเปนแนวทางหนึ่งในการประกาศเกียรติคุณ และเผยแพรผลงาน ที่ประสบ
ผลสําเร็จโดยองคกรชุมชน และกระตุนใหองคกรชุมชน และประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการ มี
สวนรวมอนุ รักษ และฟน ฟู สภาพโดยชุม ชน เพื่ อใชประโยชน เป นแหลงอาหาร และใชส อยยังชีพ ตลอดจน
ประโยชนในการอนุรักษระบบนิเวศธรรมชาติมากขึ้น องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดพจิ ารณาแลว จึงจัดใหมี
โครงการประกวดปาชุมชนดีเดนจังหวัดตาก ในพืน้ ที่จังหวัดตากขึ้น
3. วัตถุประสงค
๓.๑ เพือ่ เปนการกระตุนเรงเราใหประชาชนในชุมชนรวมคิด รวมแรง และรวมรับผิดชอบ ในการดูแล
บํารุงรักษาปาชุมชน
๓.๒ เพื่อเปนการยกยอง เชิดชูเกียรติ และกําลังใจแกหมูบานที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการปาชุมชน
จนเปนแบบอยางแกหมูบานอื่น
๓.๓ เพื่อใหปาชุมชนที่เชารวมประกวดและปาชุมชนที่สนใจไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ปาชุมชนที่ไดรับคะแนนผานตามหลักเกณฑๆ จะไดรับรางวัลตามประกาศองคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก เรื่อง ประกวดปาชุมชนดีเดนจังหวัดตาก
5. สถานที่ดําเนินการ
ภายในจังหวัดตาก
/6.วิธีดาํ เนิน...
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6. วิธีการดําเนินการ
6.๑ จัดทําโครงการเสนอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากเพื่ออนุมตั ิ และสงหนังสือเชิญ
คณะกรรมการปาชุมชน สงเขาประกวด
6.๒ จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกปาชุมชนดีเดน และผูวา ราชการจังหวัดตากลงนาม
รางคําสั่ง
6.๓ รวบรวมรายซื่อปาชุมซนที่สงเขาประกวด
6.๔ เชิญคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดแนวทางการคัดเลือกปาชุมชน
6.๕ กําหนดออกตรวจพืน้ ที่ปาชุมชนที่สงเขาประกวดใหแลวเสร็จ พรอมสรุปการตรวจใหคะแนน
6.๖ ประกาศผลการประกวดปา มอบรางวัลพรอมโลรางวัล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564
8.งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 300,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนแปลงนาที่เขารวมโครงการ
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 36
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการประกวดแปลงนาสาธิตภูมิปญญาไทย ทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก รวมกับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก สงเสริมการจัดทําแปลงนาสาธิต
ตามโครงการภูมิปญญาไทย ทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท ซึ่งเปนนวัตกรรมการเกษตร ที่จัดระบบแผนการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตวใหมีประโยชนเกื้อกูลกันอยางสมดุลในระบบนิเวศ โดยประยุกตมาจากหลักเกษตรทฤษฎี
ใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช อันเปนแนวทางการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเนนใหเกษตรกรใชทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด สงเสริมการผลิตผสมผสานดวยระบบเกษตรอินทรีย เพื่อลดตนทุนการใชปุยเคมี และยา
ปราบศัตรูพืช ผสมกับภูมิปญญาชาวบานที่มีอยูดั้งเดิม
ดังนั้น เพื่อสรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหเกษตรที่เขารวมโครงการภูมิปญญาไทย ทํานา 1 ไร ได
เงิน 1 แสนบาท ดําเนินการอยางตอเนื่อง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการประกวดแปลง
นาสาธิตไทย ทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและใหกําลังใจแกเกษตรกรที่นําแปลงนาสาธิตฯ ที่ประสบ
ผลสําเร็จ
3.2 เพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรมใหมดา นแนวคิดและกระบวนการทํานารูปแบบใหมตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดประกวดแปลงนาสาธิตฯ ในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติฯ
4.1 รางวัลชนะเลิศ
จํานวน 1 รางวัล
4.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
จํานวน 1 รางวัล
4.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
จํานวน 1 รางวัล
4.4 รางวัลชมเชย
จํานวน 10 รางวัล
5. สถานที่ดําเนินการ
ในพื้นที่จังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ และกําหนดหลักเกณฑการประกวด
6.2 เสนอโครงการ/แผนการดําเนินงานเพื่อขออนุมัติตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.3 ประชาสัมพันธโครงการ และเปดรับสมัคร
/6.4 พิจารณา...
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6.4
6.5
6.6
6.7

พิจารณาคัดเลือกแปลงนาฯ ที่สมัครเขาประกวด จัดการประกวด
ประกาศผล/มอบโล/เงินรางวัล
ดําเนินการตามประเมินผลโครงการ
สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเสนอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 100,000 บาท
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ

จํานวนแปลงนาที่เขารวมประกวด
มีแปลงนาสาธิตฯ เปนสถานที่เรียนรู/ศึกษาดูงานเพิ่มขึ้น
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 37
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจพบการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ อบจ.ตาก”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการแผน ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บั ญ ญั ติ วา
“การบริห ารราชการต อ งเป นไปเพื่ อ ประโยชน สุขของประซาซน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ตอ ภารกิจ ของรัฐ ความมี
ประสิ ท ธิภ าพ ความคุ ม ค าในเชิ งภารกิ จ แห งรัฐ การลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน การลดภารกิ จ และยุ บ เลิ ก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต อ งการของประชาชน มี ผู รั บ ผิ ด ชอบต อ ผลของงาน การปรั บปรุ ง
คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารจึ ง เป น แนวทางหนึ่ ง ที่ จํ า เป น อย า งยิ่ ง เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารราชการเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ
ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติราชการ การ
มีสวนรวมของประซาซน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตาม
ความเหมาะสมของแตละภารกิจ”
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12
กําหนดวาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนด
มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อ
แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมคี ณะผูประเมินอิสระ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่
ก.พ.ร. กําหนด
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและ รายละเอียด
ของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ที่สํานักงาน ก.พ.ร.
เสนอ โดยกํ าหนดให ทุ ก ส ว นราชการจะต อ งทํ าการพั ฒ นาการปฏิ บัติ ราชการ และทํ าข อ ตกลงผลงานกั บ
ผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และจะไดรับ สิ่งจูงใจตามระดับของผลงาน
ตามที่ตกลง
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทํ าคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
จังหวัดตากขึ้น เพื่อเปนขอตกลงในการบริหารราชการเปนไปอยางมี และสามารถตอบสนองตามความตองการ
ของประชาชน
/3.วัตถุประสงค...
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตากจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของตัวชีว้ ดั ผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางและรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
3.3 เพื่อใหสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีการปฏิบัติราชการที่มุงผลสัมฤทธิ์
และประโยชนสุขของประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากร และผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แจงเวียนใหสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหวางหัวหนาสวนราชการกับปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และรายงานผลการปฏิบัติราชการใน
ปงบประมาณที่ผานมา
6.2 รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติราชการของแตละสวนราชการเพือ่ เสนอนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก
6.3 จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามเกณฑตัวชีว้ ัดที่สาํ นักงาน ก.พ.ร. กําหนด ระหวางหัวหนา
สวนราชการกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีขอตกลงการปฏิบัติราชการครบทุกสวนราชการ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่
ไดจัดทําไวในขอตกลงการปฏิบัติราชการ
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 38
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมแตงตั้งเจาหนาที่ศูนยปรองดองสมานฉันทขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ค ณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ได มี คํ า สั่ ง คสช.(เฉพาะ) ที่ 2/2557 เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง ศู น ย
ปรองดองสมานฉั น ท เพื่ อ การปฏิ รู ป (คปป.) เพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามเจตนารมณ ของหั วหน าคณะรัก ษาความสงบ
แห ง ชาติ ใ นการสร า งความรั ก ษาความสามั ค คี ใ ห ค นไทยทุ ก กลุ ม ทุ ก ฝ า ย โดยคํ า นึ ง ถึ ง ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย มากกวาสิ่งอื่นใด
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การสนั บ สนุ น แนวทางดํ า เนิ น งานในการสร า งความรั ก ความสามั ค คี ป รองดอง
สมานฉันท ใหประชาชนหมูเหลารักษาสามัคคี เกิดความรวมมือกับภาคราชการ เดินหนาการปฏิรูปประเทศให
เปนประชาธิปไตยที่ถูกตองและยั่งยืน ไมมีการซื้อสิทธิขายเสียง และทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งมุงเนนใหประชาชน
ไทย มีระเบียบวินัยรักษากฎหมายยิ่งขึ้น บรรลุวัตถุประสงคตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติกําหนดไว
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงจัดตั้งศูนยปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิรูป ที่ทําการองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก
3. วัตถุประสงค
3.1 เสริมสรางความรัก สามัคคีและปรองดองของประชาชน และความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย อันเปนสถาบันหลักของชาติ
3.2 เพื่อปลูกฝงและเสริมสรางกระบวนการคิดและเรียนรู เพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาสังคม ใหมี
ความปรองดองสมานฉันท
3.3 เสริมสรางความรวมมือจากเจาหนาที่ของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการใหมีความรัก
ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท
3.4 เพื่อเดินหนาการปฏิรูปประเทศใหเปนประชาธิปไตยที่ถูกตองและยัง่ ยืน ไมใหมีการซื้อสิทธิ์ขาย
เสียงและทุจริตคอรัปชั่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เรือ่ ง แตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยปรองดอง
สมานฉันทขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2. เผยแพรประชาสัมพันธประกาศดังกลาว ตามชองทางการประชาสัมพันธตา งๆ เชน เว็บไซต
วารสารประชาสัมพันธ อบจ.ตาก ทางสถานีวิทยุ เปนตน
/3. ผูบริหาร...

~ 98 ~
3. ผูบริหาร และบุคลากรปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันทและความจงรักภักดีตอสถาบันชาติในทุกภาคสวน
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 39
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่ศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
เรื่องการจัดตั้งศูนยดํารงธรรม ใหแตละจังหวัดจัดตั้งศูนยดํารงธรรมจังหวัดขึ้นเพื่อรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข
ให บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสาร ให คํ า ปรึ ก ษา รั บ เรื่ อ งป ญ หาความต อ งการและข อ เสนอแนะของประชาชน
ดังนั้น เพื่อเปนไปตามประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึง
จัดตั้งศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดตากขึ้น ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อทําหนาที่รองเรียน รองทุกข ใหคาํ ปรึกษา กับประชาชน
3.2 เพื่อรับปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั่วไป
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เรือ่ ง แตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยดาํ รงธรรม
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2. เผยแพรประชาสัมพันธประกาศดังกลาว ตามชองทางการประชาสัมพันธตา งๆ เชน เว็บไซต
วารสารประชาสัมพันธ อบจ.ตาก ทางสถานีวิทยุ เปนตน
3. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของปฏิบัติงานดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของศูนยดํารงธรรม
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 40
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติวา ภายใตบังคับ มาตรา
14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กําหนดไว ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) – (8) ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดตามบทบัญญัติดังกลาว ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวและตามประกาศของคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐทุกแหงจะตองมีศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเปนสถานที่จัดเตรียมขอมูลขาวสารอยางนอยตามที่กฎหมาย
กําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการขอตรวจดูขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสาร พ.ศ.2540
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบองคการบริหารสวนจังหวัดตากวาดวยการจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อใหสอดคลองและเปนตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
4. เปาหมาย
ประชาชนและบุคคลทั่วไป ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน
ผูใหญบาน ฯลฯ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
ใหสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการการติดตอเพื่อ
ขอรับขอมูลขาวสารของราชการ หรือใหคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐและเปนศูนยประสานงาน
กับสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่ อให บริการขอมูลขาวสารของราชการตามระเบี ยบ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากวาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ.
2547
/- แตงตั้ง...
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- แตงตั้งคณะทํางาน
1. ปลัด อบจ.ตาก
หัวหนาศูนยบริการขอมูลฯ
2. หัวหนาสํานักปลัด อบจ.
คณะทํางาน
3. ผูอํานวยการกองทุกกอง
คณะทํางาน
4. ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง สํานักปลัดฯ
คณะทํางาน
5. หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
คณะทํางาน/เลขานุการ
6. นางวิรัชกุล เจะอาหลี
คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ
ใหมีหนาที่
1. จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษาคนควา ตลอดจน
เผยแพร ขาย จําหนายจายแจก รวมทั้งจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารของราชการดวย
2. เรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร
เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ
7. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับความสะดวกในการขอตรวจดูขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.
2540 และตามระเบียบองคการบริหารสวนจังหวัดตากวาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวให
ประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. 2547
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 41
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3. หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ภาครัฐและเอกชนใหการยอมรับวาเปนเรื่องที่จําเปนอยาง
มาก เพราะการประชาสัมพันธเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคกรใหประชาชนไดรับทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดานนโยบาย งบประมาณ กิจกรรม ผลงาน และโครงการตาง ๆ สงผลใหประชาชนไดแสดงความ
คิดเห็นตรงกับความเปนจริง เกิดความรูสึกที่ดีตอองคกร
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตาก ในฐานะองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ มี พื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ครอบคลุมทั้ งจังหวัด มี อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริก ารสาธารณะเพื่อ ประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเอง เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการเผยแพรประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง รวดเร็วและทันตอเหตุการณ
3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่ อใหประชาชนไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะจากองคการบริหารสวน
จังหวัดตากอยางทั่วถึง รวดเร็วและทันตอเหตุการณ
3.๒ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก
3.๓ เพื่อใหประชาชนมีทัศนะคติที่ดตี อองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
4. เปาหมาย
4.๑ การเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ อสมท.ตาก ทางสถานีวิทยุ สวท.ตาก และ สวท.แมสอด
สัปดาหละ ๖ วัน ๆ ละ ๓๐ นาที
4.๒. การจัดทําวารสาร อบจ.ตาก ปละ ๔ ฉบับ ๑๐,๔๐๐ เลม
4.๓. การจัดทําแผนพับขาวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก ปละ ๔ ฉบับ ๔๐,๐๐๐ แผน
๔.4 การจัดทําหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ปละ ๑ ฉบับ ๖๐๐ เลม
4.๕ การจัดทําคูมือแนะนํา อบจ.ตาก ปละ ๑ ฉบับ ๙,๐๐๐ เลม
4.๖ การจัดทําวีดิทัศน/บรรยายสรุป ปละ ๑ เรื่อง ๆ ละ ๗-๑๐ นาที
4.7 การจัดทําปายประชาสัมพันธ/ปายคัตเอาท ปละไมนอยกวา ๙๖ ปาย
4.๘ การถวายพระพรทางสื่อหนังสือพิมพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และพื้นที่ภายในจังหวัดตาก

/6. วิธดี ํา...
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6. วิธีดําเนินการ
6.๑ ศึกษารายละเอียดกอนจัดทําโครงการฯ เพื่อใหดําเนินการไดถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
6.๒ วางแผนการดําเนินงาน
6.๓ จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
6.๔ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของ
6.๕ รวบรวมขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมทั้งภาพถาย
6.๖ ออกแบบปายประชาสัมพันธหรือออกแบบรูปเลม
6.๗ นําผลงานเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณา
6.๘ ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจางตามระเบียบที่เกี่ยวของ
6.๙ ดําเนินการติดตั้งปายหรือแจกจายเอกสารใหกับกลุมเปาหมาย
6.๑๐ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2465
8. งบประมาณ
8.๑. การเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุฯ
8.๒. การจัดทําวารสาร อบจ.ตาก
8.๓. การจัดทําแผนพับขาวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก
8.๔. การจัดทําหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
8.๕. การจัดทําคูมือแนะนํา อบจ.ตาก
8.๖. การจัดทําวีดิทัศน/บรรยายสรุป
8.๗. การจัดทําปายประชาสัมพันธ/ปายคัตเอาท
๘.8 การถวายพระพรทางหนังสือพิมพ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
๑๔. ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ
จํานวนชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธครบทัง้ 8 ชองทาง
*****************************************

๔๕๖,๐๐๐.- บาท
๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๔๐,๐๐๐.- บาท
๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๙๖๖,๐๐๐.- บาท
๑๒๐,๐๐๐.- บาท
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 42
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาเว็บไซด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากพระราชบัญ ญั ติขาวสารขอมูล พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา 14 และ
มาตรา 15 ที่กําหนดให หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
ประกอบกับตัวชี้วัดที่ 5.1 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ขั้นตอนที่ 4 กําหนดให
ประชาสัมพันธเผยแพร เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสวนราชการประจําจังหวัด ผานทางชองทางอยางนอย 5 ชองทาง โดย หนึ่งในหา ชองทาง
จะตองเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผานระบบอิเลคทรอนิกส ไปยังสาธารณชน ประกอบกับเทคโนโลยี
สารสนเทศไดพัฒนาการมากขึ้น การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนเริ่มผานหลายสื่อมากขึ้น และขาวสารมี
ความรวดเร็ว ทําใหทุกหนวยงานเริ่มตระหนักถึงการนําเสนอเนื้อหาขาวสารใหถูกตอง รวดเร็ว และสามารถ
สรางความนาเชื่อถือ และสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรได
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตระหนักถึงการใหขอมูลขาวสารของทางราชการแกประชาชนเปน
สิ่งสําคัญและจําเปน จึงจัดทําโครงการพัฒนาเว็บไซดองคการบริหารสวนจังหวัดตากขึ้นเพื่อเปนการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงาน กิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร รวมทั้ งการ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน และการใหบริการตางๆ ผานเครือขายอินเตอรเน็ตในรูปแบบของการสื่อสารสองทาง
ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกรเพิ่มมากขึ้น โดยเนนการพัฒนาเว็บไซดองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ใหสอดคลองตามมาตรฐานเว็บไซดภาครัฐและรองรับการแสดงผลแบบ Responsive Design
(Responsive Design คือ การออกแบบเพียงครั้งเดียว แตสามารถใชไดกับ ทุกขนาดของหนาจอ) เพื่อใหเว็บ
ไซดขององคการบริหารสวนจังหวัดตากเปนเว็บไซดที่มีมาตรฐาน สามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว
ครบถวน และทันสมัย ตลอดจนสามารถตอบสนองตอผูใชงานที่หลากหลายได ซึ่งการพัฒนาเว็บไซดองคการ
บริหารสวนจังหวัดตากใหมีมาตรฐานดังกลาวจะครอบคลุมไปถึงการพัฒนาเว็บไซดใหรองรับกลุมผูใชงานที่มี
ปญหาทางสายตาและกลุมผูสูงอายุตามมาตรฐาน TWCAG ดวย อีกทั้งยังเปนการพัฒนาเว็บไซดเพื่อรองรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใชงานเว็บไซดในปจจุบัน
เนื่องจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต มีการใชอุปกรณ
พกพา หรือ สมารทดีไวซ (Smart Device) กันอยางแพรหลาย การเขาถึงขอมูลของประชาชนหรือผูรับบริการ
ภาครัฐ ภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงจากการเขาถึงผานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล เปนอุปกรณ พ กพา เชน
สมารทโฟน แท็บเลต แล็ปทอป เปนตน นอกจากนี้ยังมุงหวังใหเว็บไซดองคการบริหารสวนจังหวัดตากเปน
แหลงขอมูลหนึ่งที่เปนหนาตางของจังหวัดในการเชื่อมโยงไปยังกลุมผูใชงานสื่อสังคมออนไลนและเผยแพร
ขอมูลขาวสารของจังหวัดตากอยางมีคุณภาพ
/3.วัตถุประ...
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ใหมีขอมูลใหมีความสวยงาม ทันสมัยงายตอ
การนําไปใชงาน ขอมูลครบถวนทันเหตุการณ และนาเยี่ยมชม
3.2 เพื่อเปนแหลงขอมูล ขาวสารความรู และเผยแพรผลงานใหประชาชนไดรับทราบ
3.3 เพื่อเปนชองทางใหประชาชนทุกคนไดเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.๑ จัดจางลงระบบปฏิบัติการ และจัดจางทําเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ภายใตชื่อ
โดเมนเนม คือ http://www.takpao.go.th” ใหมีความสวยงาม ทันสมัย นาสนใจ สะดวก และงายตอการ
ใชงาน แสดงถึงภาพลักษณที่ดีเปนสากล โดยรองรับการแสดงผลแบบ Responsive Design
4.2 มีจํานวนผูเขาชมเว็บไซด 100,000 คน/ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
ขั้นเตรียมการ
รวบรวมขอมูลจากองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อนํามาออกแบบและพัฒนา เว็บไซต
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดแก
6.1. บริการประชาชน
6.1.1 ประวัติความเปนมา
6.1.2 ตราเครื่องหมาย
6.1.3 อํานาจหนาที่ของ อบจ., นโยบายการบริหาร
6.1.4 วิสัยทัศน พันธกิจ
6.1.5 ยุทธศาสตร
6.1.6 โครงสรางหนวยงาน ประกอบดวย โครงสรางการบริหารงาน อบจ. , คณะ
ผูบริหาร, ฝายนิติบัญญัต,ิ หัวหนาสวนราชการ
6. 1.7 ขาวกิจกรรมผูบริหาร, ขาวประชาสัมพันธ, ขาวรับสมัครงาน, ขาวจัดซื้อจัดจาง,
หนังสือเวียน
6.1.8 วีดที ัศน อบจ.
6.1.9 วารสาร อบจ.
6.1.10 โพลแบบสํารวจ
6.1.11 หมายเลขโทรศัพทภายใน
6.1.12 ลิงคเว็บไซดที่เกี่ยวของ
61.13 ปายประชาสัมพันธแบบเปลี่ยนได (แบนเนอรสไลดในหนาแรก)
/6.1.14 หนาเพจ...
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6.1.14 หนาเพจแสดงขั้นตอนการจองหองประชุม, เพจแสดงขั้นตอนการจองสนาม
กีฬาและสระวายน้ํา และ เพจเกร็ดความรูอาเซียน
6.1.15 ดาวนโหลดคูมือประชาชน
6.1.16 รายการวิทยุ
6.1.17 รับฟงเพลงบนหนาเว็บไซด (สามารถปด/เปดได)
2. บริการนักทองเที่ยว
6.2.1 ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
6.2.2 ขนบธรรมเนียมประเพณี
6.2.3 รานอาหาร
6.2.4 โรงแรม-ทีพ่ ัก
3. บริการสวนราชการ
6.3.1 แผนปฏิบัติราชการ (ประกอบดวย แผนสามป, แผนดําเนินงาน, แผนติดตาม
และประเมินผล, แผนอัตรากําลัง 3 ป, แผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป และแผนการจัดหาพัสดุ)
6.3.2 คํารับรองและรายงานผลการปฏิบัติงาน
6.3.3 ลิงคเชื่อมโยงไปยังระบบคลีนิกเซ็นเตอร
6.3.4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจาง
6.3.5 รายงานการประชุมสภาฯ
6.3.6 รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
4. ระบบ Knowledge Management
4.4.1 ระบบรองเรียนรองทุกข
4.4.2 กระดานถาม – ตอบ (เว็บบอรด)
5. ฟงกชั่นสําหรับรองรับเว็บไซด 2 ภาษา ไดแก ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. ระบบเก็บสถิติผูเขาชมเว็บไซด (แสดงผลแบบกราฟ ดูขอมูลยอนหลังได)
7. ระบบเชื่อมโยงกับโซเซียลเน็ตเวิรก ไดแก แชรเนื้อหาขาวสารภายในเว็บไซตไปยัง โซ
เซียลเน็ตเวิรก และการแสดงผลของแฟนเพจเฟสบุค
ขั้นดําเนินการ
6.2 ขออนุมัติโครงการจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบที่เกี่ยวของ
6.4 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.5 ติดตั้งและทดสอบระบบเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.6 นําเสนอและสงมอบงานพรอมคูมือการใชงาน
6.6 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561 – 2564
/8.งบประมาณ...
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8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 100,000 บาท
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ
จํานวนผูเยี่ยมชมเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 43
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการเผยแพรรายงานทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีนโยบายในการใหบริการประชาชนเหนือตนเอง (Service the
people above self) และเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีหลักการให
หนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการที่อยูในความครอบครองหรือควบคลุมดูแลของ
หนวยงานของรัฐใหประชาชนทราบ ซึ่งการเผยแพรรายงานทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ถือ
เปนกิจกรรมหนึ่งที่ใหบริการขอมูลทางการเงินแกหนวยงานภายนอกและประชาชนที่สนใจ พรอมทั้งรายงาน
ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากที่มีความถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรรายงานทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. เพื่อรายงานผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3. เพื่อใหบริการขอมูลทางการเงินแกหนวยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต
หนวยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
การดําเนินการรายงานทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก สามารถดําเนินการไดหลาย
ชองทาง ดังนี้
1) การประชาสัมพันธในรูปแบบของแผนพับ
2) ติดประชาสัมพันธรายงานทางการเงินที่ปายประชาสัมพันธภายในสํานักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก
3) ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก และสื่อสังคมออนไลน เชน
Facebook
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

/10. ตัวชี้วดั ...
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 หน ว ยงานภายนอกและประชาชนสามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล รายงานทางการเงิ น ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากผานชองทางตางๆ ไดเขาใจมากขึ้น และงายขึ้น
10.2 เป ด โอกาสให ห น วยงานภายนอกและประชาชนได มี ท ราบผลการดํ าเนิ นงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ที่มีความถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 44
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจางของ อบจ.ตาก
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่ อ ง กํ า หนดให ข อ มู ล ข า วสารตามเกณฑ ม าตรฐานความโปร ง ใสและตั ว ชี้ วั ด ความโปร ง ใสของ
หน ว ยงานของรั ฐ เป น ข อ มู ล ข า วสารที่ ต อ งจั ด ไว ใ ห ป ระชาชนตรวจดู ต ามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (8) แห ง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ กําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการจัดหาพัสดุ การใหบริการประชาชน
การบริหารงานของหนวยงาน และการบริหารงบประมาณตองเปดเผยขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของใหประชาชน
เขาตรวจดูได ณ สถานที่ของสวนราชการ
เพื่ อให การดํ าเนิ น งานด วยความซื่ อ สั ตย สุ จริต และโปรงใสและเพื่ อ เป นมาตรฐาน แนวทางปฏิ บั ติ
สําหรับขาราชการและบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตากไดยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ
และขอบังคับอื่นๆ เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ
จัดจาง จึงไดจัดทําโครงการการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวน จังหวัด
ตาก
3. วัตถุประสงค
เพื่ อ เผยแพร ก ารดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งของแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม ของหน ว ยงานอย า ง
แพรหลายในทุ กสื่อ เชน สวนราชการ ที่ทําการกํานัน ผูใหญ บาน และเว็บไซตของหนวยงาน ฯลฯ เพื่อให
ประชาชนไดรับรู รับทราบเทากันกับหนวยงานราชการ และเพื่อเปนการประชาสัมพันธสัญญาจัดซื้อจัดจางให
ผูสนใจสามารถเขาตรวจสอบไดโดยสะดวก
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การเผยแพรและประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจางของแผนงาน/โครงการ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตากเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
6.1. รวมรวบเอกสารการจัดซื้อจัดจาง
6.2. จัดทํารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางแตละเดือน
6.3. สงรายงานการจัดซื้อจัดจางใหฝายประชาสัมพันธ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อ
ดําเนินการประชาสัมพันธลงเว็บไซตของ อบจ.ตาก
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

/8. งบประมาณ...
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
หนวยงานสามารถดําเนินการเผยแพรการจัดซื้อจัดจางโครงการ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และประชาชนสามารถเขาตรวจสอบไดโดยสะดวก
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 45
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. หลักการและเหตุผล
มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดให หนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่อใหประชาชน
เขาตรวจดูไดท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กําหนด (ประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู) และการปฏิบัติราชการ ของขาราชการและ
เจาหนาที่ตองอาศัยกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติใหถูกตอง และเปนธรรมทั้งในหนวยงาน ภาคราชการและการ
ปฏิบัติของหนวยงานภาคราชการตอหนวยงานเอกชนหรือประชาชน สอดคลองกับการ บริหารจัดการภาครัฐ
ในการสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบ
คุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับการปฏิบัติตลอดจนหลักการคุมครอง สิทธิอยาง
เสมอภาคเทาเทียมกัน การสงเสริมและพัฒ นาดานความรูความเขาใจสาระสําคัญ และแนวปฏิบัติ ราชการ
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ จึงเปนเครื่องมือที่ชวยสรางความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ ในการ
ปฏิบัติราชการ โดยยึดมั่นการปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม และสรางบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิราชการ ตาม
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีของขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก มองเห็นความสําคัญดังกลาวขางตน จึงไดจัดกิจกรรมอบรมใหความรู
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ขึ้น เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว
ใหแก บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ และสามารถนําความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูล ขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 ไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและการรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และ
หนวยงานไดอยางถูกตอง
3.3 เพื่ อ ให บุ ค ลากรสั งกั ด องค ก ารบริห ารส วนจังหวัด ตาก สามารถปฏิ บัติ งานในหน าที่ ต ามหลั ก
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไดอยางถูกตอง
๓.4 เพื่อสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

/6. วิธีดาํ เนินการ...
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6. วิธีการดําเนินการ
6.๑ แทรกกิจกรรมดังกลาว ในโครงการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.๒ จัดเตรียมขอมูลเพื่อใชประกอบการอบรม
6.๓ ดําเนินการอบรม
6.๔ ติดตามประเมินผลการอบรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องค ก ารบริห ารส ว นจั ง หวั ด ตาก สามารถปฏิ บั ติ งาน ได ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค ต ามหลั ก การแห ง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และประชาชน ทั่วไปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดตรงตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 46
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการบริหารจัดการศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหา และสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
(Clinic Center) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
๒. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตากไดจัดตั้งศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น หรือ Clinic Center องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดย
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันระหวางสวนราชการ สถาบันศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาคเอกชนและประชาชนใน
จังหวัดตาก
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตระหนักถึงการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของทุกภาคสวนจึงไดจัดทําโครงการบริหารจัดการศูนยเครือขายเพื่อแกไข
ปญหา และสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น (Clinic Center) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
๓. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อประสานการปฏิบัติงานและสรางเครือขายความรวมมือของทุกภาคสวนในการแกไขปญหา
ของประชาชนและการพัฒนาทองถิ่น
3.๒ เพื่อสรางแหลงเรียนรูและเสริมสรางความรูแกทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในจังหวัดตาก
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 บริหารจัดการศูนยเครือขายสําหรับเปนศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหา และสงเสริมการมีสว น
รวมในการพัฒนาทองถิ่น
4.2 แสวงหาแนวทางการใหความรูท ี่มีความจําเปนในการแกไขปญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําฐานขอมูลการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก
6.2 บริการขอมูลขาวสารของ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
ราชการอื่นๆ ในจังหวัดตาก
6.3 จัดจางทําเว็บไซตคลีนิกเซนเตอรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.4 บริหารจัดการศูนยเครือขายสําหรับเปนศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาสงเสริมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
/8. ผูรับผิด...
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8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
สามารถบริหารจัดการศูนยเครือขายสําหรับเปนศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหา และสงเสริมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 47
3.การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการประชาสัมพันธเคลื่อนที่ “อบจ.ตาก พบประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญที่สุดในจังหวัด มี
ขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดตาก บนพื้นที่กวา 16,407 ตารางเมตร ใหญเปนสองของ
ภาคเหนือ แบงการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 63 ตําบล 562 หมูบาน ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูกระจาย
กันในพื้นที่หางไกล มีฐานะยากจน ทุรกันดาร การคมนาคมไมสะดวก การสื่อสารยังไมสามารถเขาถึงประชาชน
ไดอยางทั่วถึง จึงทําใหประชาชนสวนใหญในพื้นที่หางไกล ยังไมมีความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่
และผลการดําเนินงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการประชาสัมพันธเคลื่อนที่ “อบจ.ตาก พบ
ประชาชน” ซึ่งมีลักษณะการดําเนินโครงการโดยการลงพื้นที่ไปยังอําเภอตางๆ ทั้ง 9 อําเภอของจังหวัดตาก
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร นําเสนอ ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และแผนการดําเนินงานการ
พัฒนาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประชาสัมพันธชองทางการสื่อสาร เชน รายการวิทยุ เว็บไซต เฟสบุค สื่อ
สิ่งพิมพ ฯ ใหประชาชนรับทราบ เพื่อใหสามารถติดตามขอมูลขาวสารไดอยางตอเนื่อง และยังเปนชองทางใน
การติดตอสื่อสารระหวางองคกรกับประชาชน อีกทั้งการลงพื้นที่ไปยังอําเภอตางๆ ยังสามารถใหบริการ การรับ
ฟงปญหาความตองการ ความเดือดรอน และขอรองเรียนตางๆ ในพื้นที่ ที่เปนความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก จากประชาชนโดยตรง และนําไปดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางตรงจุด และ
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา รูจัก และเขาใจ ในบทบาทอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตากมากยิ่งขึ้นอีกดวย ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 ที่หนวยงานภาครัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารตางๆ ใหกับประชาชนไดรับทราบ และหลักการบริหาร
กิจ การบ านเมื อ งที่ ดี ที่ มี ก ารบริหารงานแบบโปรงใส เป ด โอกาสให ประชาชนได มี ส วนรวมและรับ รูขอมู ล
เกี่ยวกับการดําเนินงาน และชองทางการประชาสัมพันธ การติดตอสื่อสารระหวางประชาชนกับหนวยงานของ
ภาครัฐ เพื่ อรวมตรวจสอบใหการดําเนินงานเปน ไปดวยความสุจริต กอใหเกิดประโยชน แกประชาชนและ
สวนรวมอยางแทจริง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อนํานโยบายการพัฒนา ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ
ปจจุบัน ไปเผยแพรประชาสัมพันธ สรางความเขาใจใหกับประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดตาก
/3.2 เพื่อใหประชาชน...
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3.2 เพื่อใหประชาชนไดเขาใจ ในบทบาท อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดมาก
ขึ้น และนําขอมูลขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนไปเผยแพรใหเขาถึงประชาชนในพื้นที่หางไกล
3.3 เพื่อนําชองทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดจัดทําขึ้น ไปเผยแพร
ใหประชาชนไดรับทราบ และสามารถติดตามขอมูลขาวสารไดอยางตอเนื่อง
3.3 เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดมีการนําเสนอปญหา ความเดือดรอน ขอรองเรียน รองทุกข และ
ความตองการในพื้นที่ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดตากไดนําไดปฏิบัติราชการและพิจารณาแกไข
3.4 เพื่อนําความรูเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ไปเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบและเขาใจ
3.5 เพื่ อ ให ป ระชาชนได เกิ ด ความศรั ท ธาต อ องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตาก อั น ส ง ผลไปสู
ความสัมพันธอันดีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดตาก กับ ประชาชน
4. เปาหมาย
ประชาชนในทุกพื้นที่จังหวัดตาก ที่เขารวมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บําบัดทุกขบํารุงสุขสรางรอยยิ้ม
ใหประชาชน และ โครงการพัฒนาตามแนวนโยบายทั้ง 7 ดาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ครั้งละ
200-400 คน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ศึกษารายละเอียดกอนการจัดทําโครงการฯ เพื่อใหดําเนินการไดถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
6.2 จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
6.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของ
6.4 ติดตอประสานงาน เกี่ยวกับสถานที่ดําเนินการ และกําหนดการจัดโครงการ รวมกับโครงการ
จั งหวั ด เคลื่ อ นที่ บํ าบั ด ทุ ก ข บํา รุงสุ ขสรา งรอยยิ้ ม ให ประชาชน ที่ ดํ าเนิ นการโดยจั งหวั ด ตาก และ รว มกั บ
โครงการตามนโยบายการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.5 รวบรวมขอมูลที่ไดจากการประสานงานกับคณะทํางานจัดเตรียมขอมูลขาวสารและผลการ
ปฏิบัติงานในยุทธศาสตร 7 ดาน เพื่อเตรียมจัดทําบอรดนิทรรศการ และนําเสนอผลการดําเนินงานในพื้นที่
นั้นๆ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงการพัฒนาที่ดําเนินการโดยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.6 จัดทําหนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวของ
6.7 จัดเตรียมขอมูลขาวสาร เอกสารสิ่งพิมพ เพื่อนําไปเผยแพรประชาสัมพันธดําเนินการจัด
โครงการ
6.8 ดําเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจายตามระเบียบฯ
6.9 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และสรุปขอมูลความตองการของประชาชนจาก
แบบสอบถาม และกิจกรรมที่ดําเนินการไปแลว
6.10 ประเมินผลโครงการเปนรายไตรมาส เพื่อสรุปแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมตางๆ ในโครงการ เพื่อใหตรงตามความตองการของประชาชน และสามารถดึงดูดความสนใจจาก
ผูเขารวมโครงการไดมากขึ้น
/7.ระยะเวลา...
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 100,000 บาท
9. สถานที่ดําเนินการ
ภายในพื้นที่จังหวัดตาก
9. ผูรับชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ
- เชิงปริมาณ
จํานวนผูเขารวมโครงการในแตละครั้งไมนอยกวา 200 คน
- เชิงคุณภาพ
ประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดตากมีความรูความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ รับทราบ
ผลการดําเนินงาน สิทธิตาม พรบ.ขอมูลขาวสารฯ ชองทางการติดตอสื่อสาร การประชาสัมพันธ ชองทางการ
รองเรียน รองทุกข ขององคการบริหารสวนจังหวัดตากมากยิ่งขึ้น
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 48
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสรางเครือขายนักประชาสัมพันธทองถิ่นในจังหวัดตาก
2. หลักการและเหตุผล
ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ดํ าเนิ น การต าง ๆ ของรัฐ ฯ เป น สิ่ งจํ า เป น เพื่ อ ที่ ประชาชนจะสามารถแสดงความคิ ด เห็ นและใช สิ ท ธิ ท าง
การเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น
เชน การที่ประชาชนจะสามารถใชสิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ประชาชนควรจะต อ งมี โอกาสได รับ รูขอ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น าที่ ของผู นั้ น เพื่ อ ประกอบการ
พิจารณาในการเลือกผูนั้นเขามาเปนผูแทนของตนในสภา เปนตน เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคง
ดังนั้น การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนทราบอยางถูกตองและโปรงใสจึงเปนสิ่งจําเปน
องคการบริหารสวนจังหวัด ไดเห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับ
ประชาชนได ท ราบอยางทั่ วถึง และใหค วามสําคั ญ กับสื่อ ท องถิ่นในจั งหวัด จึงต องการพั ฒ นาเครือข ายนั ก
ประชาสัมพันธทองถิ่นและประชาชนทั่วไป ใหมีความรูความเขาใจในขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการบริการ
สาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด และสามารถคัดเลือกขาว ผลิตขาว จัดรูปแบบ
รายการ โดยพิจารณาคัดเลือกเรื่องประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบตามความเหมาะสม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อฝกอบรมสัมมนาเพิ่มพูนทักษะนักประชาสัมพันธทองถิ่นของจังหวัดตากและทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
3.2 เพื่อเพิ่มพูนความรูค วามเขาใจในขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการบริการสาธารณะที่อยูใ น
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแกนักประชาสัมพันธทองถิ่น
3.3 เพื่อสรางเครือขายและสงเสริมความสัมพันธระหวางนักประชาสัมพันธทองถิ่นและ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน สื่อมวลชน (นักหนังสือพิมพ สวนกลาง/ทองถิ่น, ผูสื่อขาว
โทรทัศน, ผูสื่อขาวเคเบิ้ลทีวี, และนักจัดรายการวิทยุ/วิทยุชุมชน) บุคลลากรของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
เอกชน และองค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ นที่ รับ ผิ ด ชอบด านการประชาสั ม พั น ธ รวมทั้ งผู สั งเกตการณ และ
บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 50 คน
5.พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ศึกษารายละเอียดกอนการจัดทําโครงการฯ เพือ่ ใหดําเนินการไดถูกตองตามระเบียบที่เกีย่ วของ
/6.2 ติดตอประสาน...
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6.2 ติดตอประสานงานกับกลุมเปาหมาย
6.3 รวบรวมขอมูลที่ไดจากการประสานงานเพื่อวางแผนจัดทําโครงการฯ
6.4 จัดหาสถานที่ฝกอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
6.5 จัดหาหัวขอบรรยายที่เหมาะสมและตรงตามความตองการของผูเขารับการฝกอบรม และจัด
ตารางการอบรมใหเหมาะสม
6.6 จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
6.7 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่
เกี่ยวของ
6.8 ติดตอประสานงานกับวิทยากร เพื่อบรรยายในหัวขอบรรยายที่กําหนดไว
6.9 จัดทําหนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวของ
6.10 ดําเนินการจัดฝกอบรมตามกําหนดการฝกอบรมฯ
6.11 ดําเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจายตามระเบียบฯ
6.12 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 300,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
ผูเขารวมโครงการพัฒนาความรูค วามเขาใจในขอมูลขาวสารการบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 49
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อชี้แจงการขอเท็จจริงการปฏิบัติงานของ องคการบริหารสวนจังหวัด
ตากตอประชาชน และสื่อมวลชน
2.หลักการและเหตุผล
ปจจุบันมีประชาชน และสื่อมวลชน ที่ติดตามขอมูลขาวสาร การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ผานทางสื่อตางๆ เปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ ซึ่ง
บางครั้งขอคิดเห็นเหลานั้น อาจกอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน หรือ เขาใจผิด ดังนั้น การนําเสนอขาวสาร
หรือการตอบขอคิดเห็นตางๆ จึงตองใชขอมูลที่เปนขอเท็จจริงในเรื่องตางๆ ประกอบกับเหตุผล ความจําเปน
ขอระเบียบของทางราชการ ที่จะสามารถสรางความเขาใจอันดีระหวาง องคการบริหารสวนจังหวัดตากกับ
ประชาชนได แสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในการบริหารงาน ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการนําเสนอขอมูลขาวสาร การตอบขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นตางๆ เปนไปดวยความถูกตอง
เหมาะสม สรางความเขาใจอันดี ระหวางองคกรกับภาคกับประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารทีเ่ ปนความจริง จากองคกร ไมหลงเชื่อขาวสารที่
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน
3.2 เพื่อสรางภาพลักษณ ที่ดีใหกับองคกร
4.เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั่วไป ที่มีขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ผานชองทางสื่อตางๆ เชน เว็บไซต โทรศัพท เฟสบุค
5.พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชี้แจงการขอเท็จจริงการปฏิบัติงานของ องคการบริหารสวนจังหวัดตากตอ
ประชาชน และสื่อมวลชน
6.2 รับเรื่องราวรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
6.3 เลขานุการรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ หัวหนาสํานักปลัดฯ ลงนามแจงสวนราชการที่เกี่ยวของ
และเสนอนายก อบจ.ตาก
6.4 สวนราชการที่เกี่ยวของ รวบรวมขอมูล รางคําชี้แจง
6.5 ประชุมคณะทํางานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาคําชี้แจง นิตกิ รตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย
6.6 รายงานตอผูบริหาร
6.7 เผยแพรประชาสัมพันธ และ ตอบคําขอชี้แจงไปยังผูรองเรียน
/7.ระยะเวลา...
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7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10.ตัวชี้วัด
10.1 ประชาชน หนวยงานตางๆ สามารถเขาถึงขอมูลขององคการบริหารสวนจังหวัดตากได
10.2 องคการบริหารสวนจังหวัดไดเผยแพรขอมูล ขอเท็จจริง ตางๆ ใหประชาชนทราบ
*****************************************

เผยแพร
ประชาสัมพันธ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 50
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการใหบริการตูร บั ความคิดเห็น ตู ปณ.88
2.หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 เพื่อบรรเทา
ทุกข บํารุงสุข แกประชาชนภายในกรอบอํานาจหนาที่ ตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น การแจงเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ถือเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนได
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดกิจกรรมการใหบริการตูรับความคิดเห็นของประชาชน ตู ปณ.
88 ขึ้น เพื่ อใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิ บัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
รวมถึงการแจงเรื่องราวรองเรียน รองทุกข ตางๆ
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเพิ่มชองทางใหภาคประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางในการรับแจงเรื่องราวรองเรียน รองทุกข ของประชาชน
4.เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั่วไป
5.พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานไปรษณียจังหวัดตาก
6.วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งเจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบการใหบริการตูร ับความคิดเห็น ตู ปณ.88
6.2 ติดตั้งตูรับความคิดเห็น ณ สํานักงานไปรษณียจังหวัดตาก
6.3 รับเรื่องรองเรียน รองทุกขของปะชาชน
6.4 ตรวจสอบขอเท็จจริง และดําเนินการแกไขตามอํานาจหนาที่
6.7 เผยแพรประชาสัมพันธ และ ตอบคําขอชี้แจงไปยังผูรองเรียน
7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
/9.ผูรับผิดชอบ...
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด
10.1 ประชาชน หนวยงานตางๆ สามารถแสดงความคิดเห็นผานองคการบริหารสวนจังหวัดตากได
10.2 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดทราบความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องตางๆ
*****************************************

เผยแพร
ประชาสัมพันธ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 51
3.การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก และจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
๒. หลักการและเหตุผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ได กํ าหนดให ทุ ก องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ นจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น เพื่ อ เป น เครื่อ งมื อ ในการ
ดําเนินงานพัฒนา โดยที่การวางแผนดังกลาวจะตองใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ในท อ งถิ่ น และทุ ก ภาคส ว น ในการร ว มคิ ด รว มทํ า รว มตั ด สิ น ใจ รว มตรวจสอบ ร ว มรับ ประโยชน ร ว ม
แกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่น โดยผานกระบวนการประชุม
ประชาคมทองถิ่นเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น มีความสอดคลองเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ไดแจงแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัด
ประชุม ประชาคมท อ งถิ่ น รวมกับคณะกรรมการพั ฒ นาองค การบริหารส วนจังหวัด และคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อจัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร การพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และจัดประชุมประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัดเพื่อพิจารณานํามา
กําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
เพื่อใหการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก
และ จั ด ทํ าแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป ขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั งหวั ด ตาก สํ า เร็จ ลุ ล ว งบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค และ
เปาหมาย เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางที่เกี่ยวของ จึงไดจัดทําโครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก และ
จัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตากขึ้น
๓. วัตถุประสงค
3.1. เพื่อใหการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก มี
ทิศทาง การดําเนินงานในภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด สอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด และปญหาความตองการของประชาชน
3.2. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก นํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง
/3.3 เพื่อใหการ...
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3.3. เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาในทุกระดับ และตอบสนองความตองการของประชาชนได
๔. เปาหมาย
4.1 จั ด ประชุ ม ประชาคมท อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด ฯ ประกอบด ว ย คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ผูบริหาร ประธานสภาฯ และปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก ทั้ง 68 แหง หัวหนาสวนราชการในจังหวัดตาก ผูแทนภาคประชาคม
ทั้ง 9 อําเภอ ในเขตจังหวัดตาก และเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดตากที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก รวมทั้งสิ้นจํานวน 250 คน
4.2 จัดประชุมประชาคมทองถิ่น ระดับอําเภอฯ จํานวน 9 ครั้ง
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และพื้นที่ภายในจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
6.2 ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง/จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
6.3 ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ
6.4 เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม
6.5 ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 450,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก มีทิศทางการพัฒนาไปในทางเดียวกัน
10.2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก มียุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนเอง
10.3. แผนพั ฒ นาท องถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค การบริหารสวนจังหวัด ตาก มี
การบูรณาการกับแผนพัฒนาในทุกระดับ และตอบสนองความตองการของประชาชนในจังหวัดตากไดอยาง
แทจริง
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 52
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการประชาสัมพันธเคลื่อนที่ “อบจ.ตาก พบประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญที่สุดในจังหวัด มีขอบเขต
ความรับผิดชอบครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดตาก บนพื้นที่กวา 16,407 ตารางเมตร ใหญเปนสองของภาคเหนือ
แบงการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 63 ตําบล 562 หมูบาน ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูกระจายกันในพื้นที่
หางไกล มีฐานะยากจน ทุรกันดาร การคมนาคมไมสะดวก การสื่อสารยังไมสามารถเขาถึงประชาชนไดอยาง
ทั่วถึง จึงทําใหประชาชนสวนใหญในพื้นที่หางไกล ยังไมมีความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ และผล
การดําเนินงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตาก จึ ง ได จั ด ทํ า โครงการประชาสั ม พั น ธ เคลื่ อ นที่ “อบจ.ตาก พบ
ประชาชน” ซึ่งมีลักษณะการดําเนินโครงการโดยการลงพื้นที่ไปยังอําเภอตางๆ ทั้ง 9 อําเภอของจังหวัดตาก
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร นําเสนอ ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และแผนการดําเนินงานการ
พัฒนาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประชาสัมพันธชองทางการสื่อสาร เชน รายการวิทยุ เว็บไซต เฟสบุค สื่อ
สิ่งพิมพ ฯ ใหประชาชนรับทราบ เพื่อใหสามารถติดตามขอมูลขาวสารไดอยางตอเนื่อง และยังเปนชองทางใน
การติดตอสื่อสารระหวางองคกรกับประชาชน อีกทั้งการลงพื้นที่ไปยังอําเภอตางๆ ยังสามารถใหบริการ การรับ
ฟงปญหาความตองการ ความเดือดรอน และขอรองเรียนตางๆ ในพื้นที่ ที่เปนความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก จากประชาชนโดยตรง และนําไปดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางตรงจุด และ
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา รูจัก และเขาใจ ในบทบาทอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตากมากยิ่งขึ้นอีกดวย ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 ที่หนวยงานภาครัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารตางๆ ใหกับประชาชนไดรับทราบ และหลักการบริหาร
กิจ การบ านเมื อ งที่ ดี ที่ มี ก ารบริหารงานแบบโปรงใส เป ด โอกาสให ประชาชนได มี ส วนรวมและรับ รูขอมู ล
เกี่ยวกับการดําเนินงาน และชองทางการประชาสัมพันธ การติดตอสื่อสารระหวางประชาชนกับหนวยงานของ
ภาครัฐ เพื่ อรวมตรวจสอบใหการดําเนินงานเปนไปดวยความสุจริต กอใหเกิดประโยชน แกประชาชนและ
สวนรวมอยางแทจริง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อนํานโยบายการพัฒนา ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ
ปจจุบัน ไปเผยแพรประชาสัมพันธ สรางความเขาใจใหกับประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดตาก
3.2 เพื่อใหประชาชนไดเขาใจ ในบทบาท อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดมาก
ขึ้น และนําขอมูลขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนไปเผยแพรใหเขาถึงประชาชนในพื้นที่หางไกล
3.3 เพื่อนําชองทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดจัดทําขึ้น ไปเผยแพร
ใหประชาชนไดรับทราบ และสามารถติดตามขอมูลขาวสารไดอยางตอเนื่อง
/3.3 เพื่อเปด...
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3.3 เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดมีการนําเสนอปญหา ความเดือดรอน ขอรองเรียน รองทุกข และ
ความตองการในพื้นที่ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดตากไดนําไดปฏิบัติราชการและพิจารณาแกไข
3.4 เพื่อนําความรูเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ไปเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบและเขาใจ
3.5 เพื่ อ ให ป ระชาชนได เกิ ด ความศรั ท ธาต อ องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตาก อั น ส ง ผลไปสู
ความสัมพันธอันดีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดตาก กับ ประชาชน
4. เปาหมาย
ประชาชนในทุกพื้นที่จังหวัดตาก ที่เขารวมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บําบัดทุกขบํารุงสุขสรางรอยยิ้ม
ใหประชาชน และ โครงการพัฒนาตามแนวนโยบายทั้ง 7 ดาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ครั้งละ
200-400 คน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ศึกษารายละเอียดกอนการจัดทําโครงการฯ เพื่อใหดําเนินการไดถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
6.2 จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
6.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของ
6.4 ติดตอประสานงาน เกี่ยวกับสถานที่ดําเนินการ และกําหนดการจัดโครงการ รวมกับโครงการ
จั งหวั ด เคลื่ อ นที่ บํ าบั ด ทุ ก ข บํา รุงสุ ขสรา งรอยยิ้ ม ให ประชาชน ที่ ดํ าเนิ นการโดยจั งหวั ด ตาก และ รว มกั บ
โครงการตามนโยบายการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.5 รวบรวมขอมูลที่ไดจากการประสานงานกับคณะทํางานจัดเตรียมขอมูลขาวสารและผลการ
ปฏิบัติงานในยุทธศาสตร 7 ดาน เพื่อเตรียมจัดทําบอรดนิทรรศการ และนําเสนอผลการดําเนินงานในพื้นที่
นั้นๆ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงการพัฒนาที่ดําเนินการโดยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.6 จัดทําหนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวของ
6.7 จัดเตรียมขอมูลขาวสาร เอกสารสิ่งพิมพ เพื่อนําไปเผยแพรประชาสัมพันธดําเนินการจัด
โครงการ
6.8 ดําเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจายตามระเบียบฯ
6.9 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และสรุปขอมูลความตองการของประชาชนจาก
แบบสอบถาม และกิจกรรมที่ดําเนินการไปแลว
6.10 ประเมินผลโครงการเปนรายไตรมาส เพื่อสรุปแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมตางๆ ในโครงการ เพื่อใหตรงตามความตองการของประชาชน และสามารถดึงดูดความสนใจจาก
ผูเขารวมโครงการไดมากขึ้น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 100,000 บาท
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9. สถานที่ดําเนินการ
ภายในพื้นที่จังหวัดตาก
9. ผูรับชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ
- เชิงปริมาณ
จํานวนผูเขารวมโครงการในแตละครั้งไมนอยกวา 200 คน
- เชิงคุณภาพ
ประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดตากมีความรูความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ รับทราบ
ผลการดําเนินงาน สิทธิตาม พรบ.ขอมูลขาวสารฯ ชองทางการติดตอสื่อสาร การประชาสัมพันธ ชองทางการ
รองเรียน รองทุกข ขององคการบริหารสวนจังหวัดตากมากยิ่งขึ้น
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 53
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2.หลักการและเหตุผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหองคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
คณะกรรมการสนั บสนุ นการจัดทําแผนพั ฒนาทองถิ่น เพื่ อทํ าหน าที่ ตามระเบี ยบตามข อ 11 ซึ่งการแตงตั้ ง
คณะกรรมการดังกลาวถือเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญและเพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อให
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ
เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตากเปนไปอยางตอเนื่อง และเปนไปตามระเบียบฯ
3.วัตถุประสงค
มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อดําเนินการตามหนาทีด่ ังนี้
3.1 เพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก กําหนด
3.2 เพื่อจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
3.3 เพื่ อ จั ด ทํ ารางขอ กํ าหนดขอบข ายและรายละเอี ย ดของงานที่ จะมอบหมายให หน วยงานหรื อ
บุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
4. เปาหมาย
แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ซึ่งประกอบดวย
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก หัวหนาสวนการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และประชาคม
จังหวัดตาก เพื่อเปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ครบตาม
จํานวนที่ระเบียบกําหนด
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
กรณีที่ใหประชาคมทองถิ่นคัดเลือก ใหผูบริหารทองถิ่นดําเนินการจัดใหมีการประชุมประชาคมทองถิ่น
เพื่อใหที่ประชุมกําหนดจํานวนผูแทนประชาคม และดําเนินการคัดเลือกกันเอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
/8.งบประมาณ...
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8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดตามองคประกอบ และดําเนินหนาที่ตามระเบียบฯกําหนด
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 54
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2.หลักการและเหตุผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหองคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อทําหนาที่ตามระเบียบตามขอ 10 ซึ่งการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวถือเปน
กิจกรรมที่มีความสําคัญและเพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตากเปนไปอยางตอเนื่อง และเปนไปตามระเบียบฯ
3.วัตถุประสงค
มีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อดําเนินการตามหนาที่ ดังนี้
3.1 เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3.2 เพื่อรวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับ
การ
จัดทํารางแผนพัฒนา
3.3 เพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน
3.4 เพื่อใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหาร
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3.5 เพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.6 เพื่อแตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร
4. เปาหมาย
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก หนวยงานราชการ ประชาคมจังหวัดตาก
เพื่อเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กรณีที่ใหสภาทองถิ่นคัดเลือก
6.1.1 ในกรณีที่ตําแหนงนั้นวางลงเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหนงใหจัดใหมีการ
คัดเลือกแทนตําแหนงที่วางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบวาระการดํารงตําแหนง
/6.1.2 ในกรณีที่...
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6.1.2 ในกรณีที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอทางราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ
คัดเลือกไดกอนการครบวาระการดํารงตําแหนงไดกอนสี่สิบหาวัน และใหผูที่ไดรับการคัดเลือกมีวาระการดํารง
ตําแหนงไมกอนวันที่ผูดํารงตําแหนงเดิมครบวาระ
6.2 กรณี ที่ ใ ห ป ระชาคมท อ งถิ่ น คั ด เลื อ ก ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การจั ด ให มี ก ารประชุ ม
ประชาคมทองถิ่น เพื่อใหที่ประชุมกําหนดจํานวนผูแทนประชาคม และดําเนินการคัดเลือกกันเอง
6.3 กรณีที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก ใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนภาค
ราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่เห็นวาสามารถใหคําแนะนําอันเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นได
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
9. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตากตาม
องคประกอบ และดําเนินหนาที่ตามระเบียบฯ กําหนด
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 55
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2.หลักการและเหตุผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหองคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อทําหนาที่ตามระเบียบตามขอ 29 ซึ่งการแตงตั้ง
คณะกรรมการดังกลาวถือเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญและเพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อให
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ
เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตากเปนไปอยางตอเนื่อง และเปนไปตามระเบียบฯ
3.วัตถุประสงค
มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อดําเนินการ
ตามหนาที่ ดังนี้
3.1 เพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.2 เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.3 เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และ
คณะกรรมการพั ฒ นาองค การบริ หารส วนจั งหวั ดตาก พร อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
3.4 เพื่อแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
4. เปาหมาย
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ซึ่งประกอบ
ดวย หัวหนาสวนองคการบริหารสวนจังหวัดตาก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก หนวยงานราชการ
ประชาคมจังหวัดตาก เพื่อเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
/6. วิธีดํา...

6.วิธีดําเนินการ
6.1 กรณีที่ใหสภาทองถิ่นคัดเลือก
6.1.1 ในกรณีที่ตําแหนงนั้นวางลงเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหนงใหจัดใหมีการ
คัดเลือกแทนตําแหนงที่วางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบวาระการดํารงตําแหนง
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6.1.2 ในกรณีที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอทางราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ
คัดเลือกไดกอนการครบวาระการดํารงตําแหนงไดกอนสี่สิบหาวัน และใหผูที่ไดรับการคัดเลือกมีวาระการดํารง
ตําแหนงไมกอนวันที่ผูดํารงตําแหนงเดิมครบวาระ
6.2. กรณี ที่ ให ป ระชาคมท อ งถิ่ น คั ด เลื อ ก ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การจั ด ให มี ก ารประชุ ม
ประชาคมทองถิ่น เพื่อใหที่ประชุมกําหนดจํานวนผูแทนประชาคม และดําเนินการคัดเลือกกันเอง
6.3 กรณีที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก ใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนภาค
ราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่เห็นวาสามารถใหคําแนะนําอันเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นได
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
9. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก ตามองคประกอบ และดําเนินหนาที่ตามระเบียบฯ กําหนด
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 56
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการสงเสริมการตรวจสอบการกํากับดูแลการจัดหาพัสดุของ อบจ.ตาก
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษา เมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ 2560 มี ผ ลบั งคั บ ใช ในวั น ที่ 23 สิ งหาคม 2560 และบั ง คั บ ใช กั บ
หนวยงานของรัฐ เชน ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ เปนตน ซึ่งหลักการการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตอง
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและตรวจสอบได รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการ
ทุจริต
เพื่ อให การดํ าเนิ น งานด วยความซื่ อ สั ตย สุ จริต และโปรงใสและเพื่ อ เป นมาตรฐาน แนวทางปฏิ บั ติ
สําหรับขาราชการและบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตากไดยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ
และขอบังคับอื่นๆ เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจาง
จึงไดจัดทําโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3. วัตถุประสงค
เพื่ อ ป อ งกั น ป ญ หาการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบในการจั ด ซื้ อ จั ด จ าง ตามข อ ตกลงคุ ณ ธรรมเพื่ อ
ยกระดับความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในหนวยงาน และเตรียมพรอมการรองรับเมื่อพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการสังเกตการณ รวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน และสอดคลองกับหลักการ ดานคุมคา ดานโปรงใส ดานมีประสิทธิภาพ
และดานประสิทธิผล ตรวจสอบได
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
6.1. จัดทําหนังสือถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้ นที่จังหวัดตาก เพื่อขอความอนุเคราะห
คัดเลือกผูแทนชุมชน
6.2. รวบรวมรายชื่อผูแทนชุมชนของแตละอําเภอ
6.3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูแทนแตละชุมชนเปนคณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการตรวจรับใน
การจัดซื้อจัดจาง
/6.ระยะเวลา...
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ภาคประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 57
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2.หลักการและเหตุผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ถื อ ได ว า เป น เครื่ อ งมื อ ที่ จํ า เป น ในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมาเพื่อใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพ
ของวิธีการดําเนินงาน หากโครงการมีระบบการติดตามที่ ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภ าพในการใชตนทุ น
ดําเนินงานตาง ๆ เชน การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตาง ๆ การระบุปญหาที่
เกิ ด ขึ้ น ในโครงการและการเสนอทางแก ป ญ หา การติ ด ตามดู ค วามสามารถในการเข า ถึ ง โครงการของ
กลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
ในสวนของการ “ประเมินผล” นั้น เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการ
ปฏิ บัติหรือไม อยางไร อันเป นตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้ นใหผลอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูล
ย อ นกลั บ ที่ ส ามารถนํ า ไปในการปรั บ ปรุ ง และการตั ด สิ น ใจต อ ไป นอกจากนี้ การประเมิ น ผลยั ง ถื อ เป น
กระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความ
เที่ยงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได
3.วัตถุประสงค
3.1. เพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
3.2. เพื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา และภาพรวมทั้งหมดประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559
3.3. เพื่อรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ประจําป พ.ศ. 2559 ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3.4. เพื่อรายงานความกาวหนาและติดตามโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. เปาหมาย
4.1. จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
4.2. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
4.3. การลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
/5.พื้นที่...
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1. รวบรวมขอมูลการดําเนินงานโครงการ
6.2. ดําเนินการสํารวจความพึงพอของผูที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา และภาพรวมทั้งหมด
6.3. จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.4. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
เปนรายไตรมาส
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
9. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 50,000 บาท
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก
10.2 องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดทราบความกาวหนา ปญหาและอุปสรรค เพือ่ ใชในการ
วางแผนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 58
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ
2. หลัการและเหตุผล
หนวยตรวจสอบภายใน เปนเครื่องมือหรือกลไกสําคัญของฝายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององคกร ทั้งในดานการบริหารการเงินการคลัง การบัญชี
การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง และการบริ ห ารงาน นอกจากนั้ น การตรวจสอบภายในจะมี ส ว นช ว ยส ง เสริ ม ให เกิ ด
กระบวนการกํากับดูแลที่ดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงานปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต
การปฏิ บั ติ งานในฐานะผู ต รวจสอบ เจ าหน าที่ ต รวจสอบภายในจะต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ เป น ไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2545 ซึ่งงาน
ตรวจสอบภายในไมใชเปนการทําหนาที่ตรวจสอบการรับ-จายเงิน วาตรงตาม เอกสารหรือตามนโยบายหรือ
ระเบียบที่กําหนดไวหรือไมเทานั้น และไมใชเปนงานดนหาการทุจริต แตเปนการปองกันการทุจริต และคนหา
ขอบกพรองของระบบงาน วามีจุดใดที่เปนชองทางใหเกิดการ รั่วไหล หรือปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ พรอม
ทั้ งพยายามแก ไขให ดี ขึ้น การตรวจสอบภายใน จึ งมุ งช วยฝ า ยบริห ารให ดํ าเนิ น งานได บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค
สงเสริมใหงานประสบความสําเร็จ เปนการเพิ่ม คุณคาใหกับองคกร (Value Added) ซึ่งถือเปนองคประกอบที่
สําคัญ ของระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ดังนั้น ผูทําหนาที่ตรวจสอบภายใน จะตองเปน
บุคคลที่มความรู ความเชาใจ เกี่ยวกับภารหนาที่ของทุกหนวยรับตรวจในองคกร กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติหนาที่ของหนวยรับตรวจ และการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูตรวจสอบ โดยที่
หนวยตรวจสอบ ภายในขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก อยูในโครงสรางการแบงสวนงาน โดยขึ้นตรงกับ
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก (ในฐานะผูบริหารงานประจํา) โดยตรง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดานการเงินการบัญชี และ
ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ข ององค ก รให เป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ขอบังคับ คําสั่งมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.3 เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบปญ หาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ
แกปญหาตางๆไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
3.4 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในวามีอยูเพียงพอเหมาะสมหรือไม และสามารถลขอบกพรอง
ขอผิดพลาด หรือเสนอกิจกรรมควบคุมและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตางๆใหมีประสิทธิภาพ และให มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเปนไปอยางคุมคา ประหยัด รวมทั้ง
สามารถชวยปองปรามการทุรจิต หรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ราชการได
/3.5 เพื่อลดขอ...
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3.5 เพื่ อ ลดข อ ผิ ด พลาดหรื อ ข อ บกพร อ งขององค ก ร ก อ นที่ ผู ต รวจสอบภายนอกจะเข า ทํ า การ
ตรวจสอบ (สํานักงานตรวจเงินแผนดิน)
4. เปาหมาย
สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก (สํานักการชาง/สํานักปลัด/กองกิจการสภา/กอง
แผนและงบประมาณ/กองคลัง/ กองการศึกษาฯ กองการเจาหนาที่และหนวยตรวจสอบภายใน)
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธกี ารดําเนินการ
6.1. จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การตรวจสอบ
ภายใน ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2545 โดยกํ าหนดให เจ าหน าที่ ต รวจสอบ ภายใน เสนอ
แผนการตรวจสอบภายในประจําปตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือน กันยายน และเมื่อไดรับ
อนุมัติแลวใหสงสําเนาแผนดังกลาว ใหผูวาราชการจังหวัด และสํานักงานตรวจ เงินแผนดิน ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ไดรับอนุมัติ
6.2. แจงหนวยรับตรวจ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.3. เรื่องที่ทําการตรวจสอบ
6.3.1. ตรวจสอบดานงบประมาณ
6.3.2. ตรวจสอบดานการเงินการคลัง และการบัญชี
6.3.3. ตรวจสอบการบริหารจัดการพัสดุ
6.3.4 การใช การเบิกจาย และการเก็บรักษาพัสดุ
6.3.5 การควบคุมทะเบียนทรัพยสิน
6.3.6 การตรวจสอบการจําหนายพัสดุ
6.3.7 การตรวจสอบยานพาหนะ การสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิง การซอมบํารุง ดูแลรักษา
6.3.8. การตรวจสอบเงินยืม และการสงใชเงินยืม
ฯลฯ
7. ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1. การดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีความโปรงใส มีธรรมาภิบาลและปองกัน
การทุจริตได
10.2. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ขององคกรใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
10.3. ผูบริหารไดรับทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแกปญหา
ตางๆไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
10.4. ระบบการควบคุมภายในมีอยูเพียงพอเหมาะสม และสามารถลดขอบกพรอง ขอผิดพลาด หรือ
เสนอกิจกรรมควบคุมและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตางๆใหมีประสิทธิภาพ และใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเปนไปอยางคุมคา ประหยัด รวมทั้งสามารถ ชวยปองปรามการทุ
รจิต หรือประพฤติมชิ อบในการปฏิบัติหนาที่ราชการได
10.5. ลดขอผิดพลาดหรือขอบกพรองขององคกร กอนที่ผูตรวจสอบภายนอกจะเขาทําการตรวจสอบ
(สํานักงานตรวจเงินแผนดิน)
*****************************************
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รายละเอียดโรงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 59

1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดทําการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6
2. หลักการและเหตุผล
ดวยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2544 โดยระเบียบดังกลาว
กํ าหนดให ห น ว ยรับ ตรวจ จั ด วางระบบควบคุ ม ภายใน โดยใช ม าตรฐานการควบคุ ม ภายในตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงิน แผ น ดิ น ว าด วยการกํ าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544 ข อ 6 ได
กําหนดใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอเนื่อง โดยใหทุกสวนราชการจัดทํ า
รายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูกํากับดูแล ภายในเกาสิบวัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ
(ภายในวัน ที่ 31 ธัน วาคมของทุก ป) โดยกรมส งเสริมการปกครองท องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ไดสงเสริม
สนับสนุนใหทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 5 และ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ตั้งแตปงบประมาณ 2550 เปนตนมา นับตั้งแต
วันที่ระเบียบดังกลาวมีผลบังคับใช ซึ่งทําใหการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานและประเมินผลการควบคุมภายในไดผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในฐานะหนวยรับตรวจไดตระหนักถึงหลักการพื้นฐานในการควบคุม
ภายใน ทั้งในการควบคุมภายในโดยผูบริหารทุกระดับ และเจาหนาที่ในระดับตาง ๆ จึงไดจัดทําระบบควบคุม
ภายใน โดยใช ม าตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544 เป น แนวทางในการจั ด ระบบควบคุ ม ภายในให
เหมาะสมกับลักษณะขนาดและภารกิจใหแลวเสร็จ เกิดการยอมรับของประชาชนและความรวมมือกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัดตาก เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
และแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
3. วัตถุประสงค
3.1. เพื่อใหจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 เปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และแลว
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
3.2. เพื่อใหจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เปนไปตามหนังสือที่มท 0805/ว
194 ลงวั น ที่ 19 มกราคม 2553 เรื่ อ ง ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นํ า กิ จ กรรม “ความเสี่ ย งที่ มี
นัยสําคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
3.3. เพื่อใหจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา
ตามเกณฑแบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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4. เปาหมาย
สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก (สํานักการชาง/สักนักปลัด/กองกิจการสภา/กอง
แผนและงบประมาณ/กองคลัง/ กองการศึกษาฯ กองการเจาหนาที่และหนวยตรวจสอบภายใน)
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
6.1. ทําหนังสือยกเลิกคําสั่งและแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ใหเปน
ปจจุบัน
6.2. ทําหนังสือแจงสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก (สํานักการชาง/สักนักปลัด/
กองกิจการสภา/กองแผนและงบประมาณ/กองคลัง/ กองการศึกษาฯ กองการเจาหนาที่ ใหจดั ทํารายงานการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6
6.3. จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ในระดับองคกร
6.4. สงรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูกํากับดูแล ภายในเกาสิบวัน นับจากวัน
สิ้นปงบประมาณ (ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป)
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1. การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 เปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และแลว
เสร็จตามระยะเวลาที่กาํ หนด
10.2. การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เปนไปตามหนังสือที่มท 0805/ว
194 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553 เรื่อง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น นํากิจกรรม “ความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
10.3. การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา
ตามเกณฑแบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 60
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการเผยแพรรายงานทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีนโยบายในการใหบริการประชาชนเหนือตนเอง (Service the
people above self) และเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีหลักการให
หนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการที่อยูในความครอบครองหรือควบคลุมดูแลของ
หนวยงานของรัฐใหประชาชนทราบ ซึ่งการเผยแพรรายงานทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ถือ
เปนกิจกรรมหนึ่งที่ใหบริการขอมูลทางการเงินแกหนวยงานภายนอกและประชาชนที่สนใจ พรอมทั้งรายงาน
ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากที่มีความถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
3.1. เพื่อเผยแพรรายงานทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3.2. เพื่อรายงานผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3.3. เพื่อใหบริการขอมูลทางการเงินแกหนวยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต
หนวยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
การดําเนินการรายงานทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก สามารถดําเนินการไดหลาย
ชองทาง ดังนี้
6.1 การประชาสัมพันธในรูปแบบของแผนพับ
6.2 ติดประชาสัมพันธรายงานทางการเงินที่ปายประชาสัมพันธภายในสํานักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก
6.3 ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก และสื่อสังคมออนไลน เชน
Facebook
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
/8.งบประมาณ...

~ 146 ~
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 หนวยงานภายนอกและประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลรายงานทางการเงินขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตากผานชองทางตางๆ ไดเขาใจมากขึ้น และงายขึ้น
10.2 เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกและประชาชนไดมีทราบผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก ที่มีความถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 61
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3. หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ภาครัฐและเอกชนใหการยอมรับวาเปนเรื่องที่จําเปนอยาง
มาก เพราะการประชาสัมพันธเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคกรใหประชาชนไดรับทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดานนโยบาย งบประมาณ กิจกรรม ผลงาน และโครงการตาง ๆ สงผลใหประชาชนไดแสดงความ
คิดเห็นตรงกับความเปนจริง เกิดความรูสึกที่ดีตอองคกร
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตาก ในฐานะองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ มี พื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ครอบคลุมทั้ งจังหวัด มี อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริก ารสาธารณะเพื่อ ประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเอง เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการเผยแพรประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง รวดเร็วและทันตอเหตุการณ
3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่ อใหประชาชนไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะจากองคการบริหารสวน
จังหวัดตากอยางทั่วถึง รวดเร็วและทันตอเหตุการณ
3.๒ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก
3.๓ เพื่อใหประชาชนมีทัศนะคติที่ดตี อองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
4. เปาหมาย
4.๑ การเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ อสมท.ตาก ทางสถานีวิทยุ สวท.ตาก และ สวท.แมสอด
สัปดาหละ ๖ วัน ๆ ละ ๓๐ นาที
4.๒. การจัดทําวารสาร อบจ.ตาก ปละ ๔ ฉบับ ๑๐,๔๐๐ เลม
4.๓. การจัดทําแผนพับขาวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก ปละ ๔ ฉบับ ๔๐,๐๐๐ แผน
๔.4 การจัดทําหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ปละ ๑ ฉบับ ๖๐๐ เลม
4.๕ การจัดทําคูมือแนะนํา อบจ.ตาก ปละ ๑ ฉบับ ๙,๐๐๐ เลม
4.๖ การจัดทําวีดิทัศน/บรรยายสรุป ปละ ๑ เรื่อง ๆ ละ ๗-๑๐ นาที
4.7 การจัดทําปายประชาสัมพันธ/ปายคัตเอาท ปละไมนอยกวา ๙๖ ปาย
4.๘ การถวายพระพรทางสื่อหนังสือพิมพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และพื้นที่ภายในจังหวัดตาก
/6. วิธดี ํา...
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6. วิธีดําเนินการ
6.๑ ศึกษารายละเอียดกอนจัดทําโครงการฯ เพื่อใหดําเนินการไดถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
6.๒ วางแผนการดําเนินงาน
6.๓ จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
6.๔ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของ
6.๕ รวบรวมขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมทั้งภาพถาย
6.๖ ออกแบบปายประชาสัมพันธหรือออกแบบรูปเลม
6.๗ นําผลงานเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณา
6.๘ ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจางตามระเบียบที่เกี่ยวของ
6.๙ ดําเนินการติดตั้งปายหรือแจกจายเอกสารใหกบั กลุมเปาหมาย
6.๑๐ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2465
8. งบประมาณ
8.1 การเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุฯ
8.๒. การจัดทําวารสาร อบจ.ตาก
8.๓. การจัดทําแผนพับขาวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก
8.๔. การจัดทําหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
8.๕. การจัดทําคูมือแนะนํา อบจ.ตาก
8.๖. การจัดทําวีดิทัศน/บรรยายสรุป
8.๗. การจัดทําปายประชาสัมพันธ/ปายคัตเอาท
8.๘. การถวายพระพรทางหนังสือพิมพ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
๑๔. ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ
จํานวนชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธครบทัง้ 8 ชองทาง
*****************************************

๔๕๖,๐๐๐.- บาท
๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๔๐,๐๐๐.- บาท
๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๙๖๖,๐๐๐.- บาท
๑๒๐,๐๐๐.- บาท
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 62
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2.หลักการและเหตุผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ถื อ ได ว า เป น เครื่ อ งมื อ ที่ จํ า เป น ในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมาเพื่อใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพ
ของวิธีการดําเนินงาน หากโครงการมีระบบการติดตามที่ ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภ าพในการใชตนทุ น
ดําเนินงานตาง ๆ เชน การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตาง ๆ การระบุปญหาที่
เกิ ด ขึ้ น ในโครงการและการเสนอทางแก ป ญ หา การติ ด ตามดู ค วามสามารถในการเข า ถึ ง โครงการของ
กลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
ในสวนของการ “ประเมินผล” นั้น เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการ
ปฏิ บัติหรือไม อยางไร อันเป นตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้ นใหผลอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูล
ย อ นกลั บ ที่ ส ามารถนํ า ไปในการปรั บ ปรุ ง และการตั ด สิ น ใจต อ ไป นอกจากนี้ การประเมิ น ผลยั ง ถื อ เป น
กระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความ
เที่ยงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได
3.วัตถุประสงค
3.1. เพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ
3.2. เพื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา และภาพรวมทั้งหมดประจําปงบประมาณ
3.3. เพื่อรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ประจําป พ.ศ. 2559 ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3.4. เพื่อรายงานความกาวหนาและติดตามโครงการประจําปงบประมาณ
4. เปาหมาย
4.1. จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
4.2. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
4.3. การลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการประจําปงบประมาณ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

/6. วิธดี ําเนิน...
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6. วิธีดําเนินการ
6.1. รวบรวมขอมูลการดําเนินงานโครงการ
6.2. ดําเนินการสํารวจความพึงพอของผูที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา และภาพรวมทั้งหมด
6.3. จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.4. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
เปนรายไตรมาส
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
9. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 50,000 บาท
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก
10.2 องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดทราบความกาวหนา ปญหาและอุปสรรค เพือ่ ใชในการ
วางแผนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 63
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการสงเสริมการตรวจสอบการกํากับดูแลการจัดหาพัสดุของ อบจ.ตาก
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษา เมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ 2560 มี ผ ลบั งคั บ ใช ในวั น ที่ 23 สิ งหาคม 2560 และบั ง คั บ ใช กั บ
หนวยงานของรัฐ เชน ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ เปนตน ซึ่งหลักการการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตอง
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและตรวจสอบได รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการ
ทุจริต
เพื่ อให การดํ าเนิ น งานด วยความซื่ อ สั ตย สุ จริต และโปรงใสและเพื่ อ เป นมาตรฐาน แนวทางปฏิ บั ติ
สําหรับขาราชการและบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตากไดยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ
และขอบังคับอื่นๆ เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจาง
จึงไดจัดทําโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3. วัตถุประสงค
เพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจาง ตามขอตกลงคุณธรรม เพื่อ
ยกระดับความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในหนวยงาน และเตรียมพรอมการรองรับเมื่อพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการสังเกตการณ รวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน และสอดคลองกับหลักการ ดานคุมคา ดานโปรงใส ดานมีประสิทธิภาพ
และดานประสิทธิผล ตรวจสอบได
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
6.1. จัดทําหนังสือถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้ นที่จังหวัดตาก เพื่อขอความอนุเคราะห
คัดเลือกผูแทนชุมชน
6.2. รวบรวมรายชื่อผูแทนชุมชนของแตละอําเภอ
6.3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูแทนแตละชุมชนเปนคณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการตรวจรับใน
การจัดซื้อจัดจาง
/6.ระยะเวลา...
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ภาคประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 64
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีฐานะเปนนิติบุคคลเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถิ่น มี
ความเปนอิสระในการบริหารงาน เพื่อใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจกิจการของทองถิ่นไดเอง โดยคํานึงถึง
เจตนารมณ ของประชาชน สาระสํ าคั ญ การปกครองส วนท อ งถิ่น เน นหลั ก การการถ วงดุ ลอํ านาจในการ
ตรวจสอบการทุจริต จึงมีฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ รับผิดชอบบริหารกิจการของทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ และเพื่ อใหการบริหารงานการปกครองท องถิ่นมีประสิทธิภาพ ทั้งฝายนิติบัญ ญั ติและฝายบริหาร
จะตองรับผิดชอบรวมกันในประโยชนหรือความตองการของประชาชน ซึ่งทั้งสองฝายจะตองมีความเขาใจ
คํานึงถึงประโยชนของประชาชน รวมมือและมีการประสานงานกันในการทําหนาที่ของตน การที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารเงินงบประมาณจํานวนมาก ยอมเปนการเปดชองทางที่จะนําไปสูการกระทําที่เปน
การทุจริตได ปญหาการทุจริตในองคกรในระบบราชการ ถือเปนปญหาสําคัญระดับชาติ ซึ่งบั่นทอนความ
นาเชื่อถือและภาพลักษณของประเทศ เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณในการพัฒนาประเทศ สาระสําคัญการ
ปกครองสวนทองถิ่น เนนหลักการการถวงดุลอํานาจในการตรวจสอบการทุจริต โดยในการตรวจสอบ ปองกัน
และปราบปรามการกระทํ าอัน เปน การทุ จริตในองคกรปกครองสวนทอ งถิ่นนั้ น ซึ่งมีหนวยงานที่ มีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรง แตกลไกดังกลาวอาจไมครอบคลุมทั่วถึง
การพัฒนาทองถิ่น มีหลักการที่ความสําคัญและตองสงเสริมให“การมีสวนรวมของประชาชน”เกิดขึ้น
สะทอนเจตนารมณในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนอยางชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงาน
ภาครัฐภายใตแนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีสวนรวม(Participatory Governance) และแนวคิดธรรมาภิบาล
(Good Governance) ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนมีกฎหมายหลายฉบับประกัน
สิ ท ธิ ข องประชาชนด า นการมี ส วนรว ม กํ า หนดหน า ที่ ข องภาครัฐ ในการเป ด ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว ม เช น
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน พ.ศ.2548
นอกจากนั้นแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการยังกําหนดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไวเชนกัน
การมีสวนรวมของประชาชน ถือเปนหัวใจหรือเปนองคประกอบที่ขาดมิได การเปดโอกาสใหประชาชน
ปกครองตนเอง หรือกําหนดวิถีชีวิตและอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชน ซึ่งจะเห็นวาการกําหนดใหผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกสภาท องถิ่น ตองเป นตัวแทนของประชาชน และกําหนดใหสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารงาน และตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเปาหมายการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดตรงจุด แกปญหาไดรวดเร็ว
/สรางความโปรง...
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สรางความโปรงใส รวมทั้ งเป น วิ ธีที่ ช ว ยเสริม สรางความเข ม แข็ ง ความเปน เจ าของชุ ม ชน และเสริ ม สรา ง
ประชาธิปไตยทองถิ่น
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตระหนักถึงความสําคัญของการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต วามีความสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นและเพื่อเปนการเสริมสรางการมีสวนรวม ฝายนิติบัญญัติและฝาย
บริหาร จึงจําเปนตองมีความรู ความเขาใจในการพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทองถิ่นที่
ยึดหลักการ
บริหารจัดการเพือ่ ปองกันการทุจริต จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภา
ในหัวขอ“บทบาทสภาทองถิ่นและการจัดการเพือ่ ปองกันการทุจริตในภาครัฐ” ซึ่งเปนการพัฒนาความรู ความ
เขาใจในการพัฒนาทองถิน่ ในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการพัฒนาที่ยึดหลักการ การบริหารจัดการเพื่อปองกัน
การทุจริตในภาครัฐ และสามารถนําไปปรับใชในกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อการกําหนดนโยบายพัฒนา
ทองถิ่น ที่สามารถสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง
3. วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางความรูค วามเขาใจในการพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบตางๆโดยยึดหลักการ การบริหาร
จัดการเพื่อปองกันการทุจริตในภาครัฐ ใหกับฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และเจาหนาที่องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก
4. เปาหมาย
จัดอบรมใหความรู ความเขาใจ การบริหารจัดการเพื่อปองกันการทุจริตในภาครัฐ และศึกษาดูงาน
ที่เกี่ยวของกับแนวทางการบริหารจัดการขององคกรอื่นๆ โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแกประธาน / รองประธาน /
เลขานุการ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก คณะผูบริหาร และเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดตาก รวม 2
ครั้ง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานภาย/ภายนอกจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานงานกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ
6.3 เตรียมการจัดฝกอบรม เชน ประสานสถานที่/ประสานองคกรขอศึกษาดูงาน/วิทยากร/จัดเตรียม
เอกสารแบบพิมพ
6.4 จัดโครงการฝกอบรม
6.5 ประเมินผลและรายงานการฝกอบรม ตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 400,000 บาท
/9.หนวยงานที่...
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9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการพัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลักการ การบริหารจัดการเพื่อ
ปองกันการทุจริตในภาครัฐ เพื่อการพัฒนาทองถิน่ ในรูปแบบตางๆ และสามารถและนําไปปรับใชใน
กระบวนการตาง ๆ ในการกําหนดนโยบาย เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่น ทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตากไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 65
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทสภาทองถิ่นในจังหวัดตาก
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันกระแสของการมีสวนรวมทางการเมือง กําลังมีความตื่นตัวคอนขางสูง โดยเฉพาะการมีสวน
รวมในการปฏิรูปการเมือง สังคม ภาคประชาชนตองการเห็นการเมืองและสังคมเกิดความเอื้อประโยชนตอ
ผู ด อ ยโอกาสมากขึ ้น และสรา งสรรคส ัง คมที ่เกิด ความเทา เทีย ม การมีส ว นรว มคือ การเปด โอกาสให
ประชาชนไมวาบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไมวาทางตรงหรือทางออม
ในลักษณะของการรวมรับรู รวมคิด รวมทํา ในสิ่งที่มีผลกระทบตอตนเองหรือชุมชน สังคมไทยไดมีการให
ความสําคัญ การตอ ตานการทุจริต เห็นไดจากการที่รัฐบาลไดกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการ
ทุจ ริต องคค วามรูในการตอ ตา นการทุจ ริต ใหบุค ลากรทุก ภาคสว นในจัง หวัด ตาก รว มกัน ปอ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อมุงหวังที่จะใหปญหาการทุจริตลดนอยลง จึงดําเนินการบูรณาการความร ว มมื อ
กั บ ทุ ก ภาคส ว น โดยมี เจตนารมณ หลั ก เพื่ อ สร า งเครื่ อ งมื อ ประสานการดํา เนิ นงานด า นการปองกันและ
ปราบปรามการทุจ ริต ในระดับ ชาติ และพัฒ นากลไกในการทํ า งานอยา งบูร ณาการระหวา งภาครัฐ และ
ประชาชน โดยกําหนดวิสัย ทัศ น คือ “สัง คมไทย โปรงใส ยึด มั่นในคุณ ธรรม จริย ธรรม วัฒ นธรรมสุจ ริต
เคารพกฎหมาย ทุกภาคสวนรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริต”
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตระหนักถึงความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
พัฒ นารว มกัน เพื ่อ เสริม สรา งคา นิย มวัฒ นธรรมสุจ ริต และพัฒ นากลไกในการปอ งกัน การทุจ ริต ใหเปน ที่
ประจักษแกสังคม อยางยั่งยืน ทําการสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารราชการด ว ย
ความโปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมความดีจะทําใหการปองกันการทุจริตเกิดความยั่งยืน จึงไดรวมกับ
สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดตาก จัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทสภาทองถิ่นใน
จังหวัดตาก ในหัวขอ“อปท.ตากโปรงใส รวมใจตานทุจริต”
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุน คานิยมความซื่อสัตยสุจริต องคความรูด านการตอตานการทุจริต ใหกบั
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นและเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดตาก
3.2 เพื่อสรางความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดตาก กับสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดตาก
3.3 เพื่อผูบริหาร และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดตาก มีความรูความเขาใจใน
คุณธรรม จริยธรรม และความดี ทําใหการปองกันการทุจริตเกิดความยั่งยืน สงผลใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดตากโปรงใส
4. เปาหมาย
จัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทสภาทองถิ่นในจังหวัดตาก ในหัวขอ“อปท.ตากโปรงใส
รวมใจตานทุจริต”ใหกับสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดตาก โดยมีผูรวมโครงการฯ จํานวน 350 คน
/5.สถานที่...
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5. สถานที่ดําเนินการ
ภายในจังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานงานหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
6.3 ประสานงาน กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ
6.4 จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เอกสาร แบบพิมพตางๆ
6.5 จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทสภาทองถิ่นในจังหวัดตาก ในหัวขอ“อปท.ตาก
โปรงใส รวมใจตานทุจริต”
6.6 สรุปผล ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณ
ปงบประมาณละ 400,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1. ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และเจาหนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่นจังหวัดตาก
มีคานิยมความซื่อสัตยสจุ ริต และองคความรูดา นการตอตานการทุจริต
10.2. สรางความรวมมือในการทํางานรวมกันของหนวยงานตามขอตกลงความรวมมือ (MOU) ใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 66
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2.หลักการและเหตุผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดําเนินการอยู โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา
เพื่อใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากโครงการมีระบบการติดตามที่ดแี ลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตน ทุนดําเนินงานตาง ๆ
เชน การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตาง ๆ การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ
และการเสนอทางแกปญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดู
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
ในสวนของการ “ประเมินผล” นั้น เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะ
ผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลอยางไร นําไปสูความสําเร็จ
ตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวา มีความสอดคลองกับ
การใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับที่
สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสิน
คุณ คาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรง เปน
ปรนัย เชื่อถือได
3.วัตถุประสงค
3.1. เพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ
3.2. เพื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา และภาพรวมทั้งหมดประจําปงบประมาณ
3.3. เพื่อรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3.4. เพื่อรายงานความกาวหนาและติดตามโครงการประจําปงบประมาณ
4. เปาหมาย
4.1. จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
4.2. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
4.3. การลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
/6. วิธดี ําเนิน...
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6. วิธีดําเนินการ
6.1. รวบรวมขอมูลการดําเนินงานโครงการ
6.2. ดําเนินการสํารวจความพึงพอของผูที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา และภาพรวมทั้งหมด
6.3. จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
6.4. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตากเปน
รายไตรมาส
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
9. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 50,000 บาท
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก
10.2 องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดทราบความกาวหนา ปญหาและอุปสรรค เพือ่ ใชในการวาง
แผนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
*****************************************
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 67
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. หลักการและเหตุผล
ตามยุ ท ธศาสตร ชาติ วาด ว ยการป อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริต ภาครั ฐ วาด ว ยการเสริม สรา ง
จิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึก
และคานิยม ใหแกหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกัน
แกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ ที่จะเปนกลไกในการแกปญหา การพัฒนา
ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ การบูร
ณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สงเสริมบทบาทและการมีสวน
รวมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนา
เครือขายภาคประชาชนในเปนกลไกในการตรวจสอบ รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจง
ขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนั้น การสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะทําใหองคกรสามารถขับเคลื่อนการทํางานใหเปนไปตามยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตองกําหนดมาตรการหรือแนวทางการดําเนินงาน
โดยใหความสําคัญกับภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกร ใหเกิด
ความโปรงใส คุมคาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือ
เบาะแสใหมีความสะดวก รวดเร็ว และหลากหลาย
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาองคกรใหมีการดําเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดตากไปสูองคกรทีไ่ ดมาตรฐานตามหลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และยกระดับมาตรฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร โดยใหทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานขององคกร โดยเฉพาะบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ซึ่ง
จะเปนผูขับเคลื่อนภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
บริ ห ารจั ด การที่ ดี สามารถเป น ต น แบบในด า นการพั ฒ นา จึ ง ได จั ด โครงการฝ ก อบรมและศึ ก ษาดู งาน
ดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1. เพื่ อ ให อ งค ก ารบริหารสวนจั งหวัดตากดําเนิ นการตามหลั กการบริหารกิ จการบ านเมื อ งที่ ดี
สามารถเปนตนแบบของการพัฒนา และเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง
3.2. เพื่อตอบสนองตอหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในการพัฒนาไปสูองคกรที่ได
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑมาตรฐานบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
/3.3.เพื่อเสริมสราง...
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3.3. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึก และคานิยมใหกับบุคลากรในองคกรใหยึดมั่นในหลักการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองคกร
3.4. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และปลูกจิตสํานึกใหกับบุคลากรในองคกร ไดนําหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในองคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เชิงปริมาณ
- กิจกรรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาตรฐานการ
ปฏิ บัติ ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด ตาก และมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกั บ
บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 50 คน
- กิจกรรมในการสงเสริมและเสริมสราง/การประเมินและตรวจสอบ การดําเนินการตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก และ
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มี ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
- บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตระหนักถึงมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบในองคกร
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานภายใน/ภายนอกจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
6.1. ขออนุมัติโครงการตอผูบริหาร
6.2. ติดตอประสานงานวิทยากรบรรยาย/อภิปรายใหความรู
6.3. ประสานงานในเรื่องสถานที่ฝกอบรม/สถานที่ศึกษาดูงาน/จัดเตรียมวัสดุที่จําเปน/ผูเขารับการฝกอบรม
6.4. ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม วัน เวลา และสถานที่กําหนด
6.5. เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม
6.6. สรุปรายงานผลการดําเนินการเสนอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณละ 300,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
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10. ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 50 คน
- องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ดําเนินกิจกรรมตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไม
นอยกวา 5 กิจกรรม
10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี และมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
- บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
- องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ผานการประเมินองคกรที่มีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตาม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมนอยกวารอยละ 80
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 68
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมติดปายประชาสัมพันธดา นการปองกันการทุจริต(คัตเอาท)
2. หลักการและเหตุผล
จากการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน ประจําป 2558 (Corruption Perceptions Index
2015) ผลคะแนนภาพลั ก ษณ ค อรรั ป ชั น โลกประจํ าป 2558 ประเทศไทยได ที่ 76 จาก 168 ประเทศ
โดยเลขาธิการมูลนิธิองคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) เปดเผยผลการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน ประจําป 2558 ประเทศไทยไดคะแนน 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม
100 คะแนน อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในกลุมประเทศอาเซียน
จากผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณปญหาคอรรัปชันของประเทศตางๆ ทั่วโลก แสดงใหเห็นวาปญ หาการ
ทุจริตคอรรัปชันยังคงเปนปญหาสําคัญที่ทุกประเทศตองเรงแกไข มิเชนนั้นจะทําใหเกิดปญหาอื่นตามมา ไมวา
จะเปนปญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่สําคัญมีความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนตองรวมมือกันเพื่อ
ขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการแสดงพลังและเจตนารมณใหทั่วโลกไดเห็น
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตาก ในฐานะองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ มี พื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ครอบคลุมทั้ งจังหวัด มี อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริก ารสาธารณะเพื่อ ประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเอง เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จึงไดจัดทํา
ปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และประพฤติมิชอบในองคกรขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1. เพื่อประกาศความจงรักภักดี และรวมนอมรําลึกถึงพระมหากรุณ าธิคุณ อันหาที่สุดมิไดของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3.2. เพื่อเปนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนหลักในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิต
3.3. กระตุนจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม ดวยการดํารงตนบนความซื่อสัตยสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และประชาชนทั่วไป
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และพื้นที่ภายในจังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
6.1. ทําบันทึกเสนอกิจกรรมตอผูบริหาร
6.2. ออกแบบปายประชาสัมพันธดานการปองกันการทุจริต
6.3 นําผลงานเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณา
6.4 ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจางตามระเบียบที่เกี่ยวของ
/6.5 ดําเนินการ...
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6.5 ดําเนินการติดตั้งปายตามสถานที่และอําเภอตางๆในจังหวัดตาก
6.6 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
10. ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ติดตั้งปายประชาสัมพันธครบทุกอําเภอภายในจังหวัดตาก
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