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ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนกรอบและแนวทางการดําเนินการงานดานการปฏิบัติการปองกันทุจริตขององคการ
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ทองถ่ินเกิดความคลางแคลงใจในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ อีกทั้งเปนกลไกสําคัญในการ
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สวนที่ 1 
 

บทนํา 
 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร  
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์มีวัตถุประสงค
เพื่อตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการ
ทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพื่อใหบริการตาง ๆ ของรฐัสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทาง
ปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงนิการคลัง สวนใหญเกิดจาก     

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจรติอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ    

จากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแต

พบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายที่ไม
เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให
เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 

 

 



๒ 
 

 
 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ีเพื่อให
ตนเองไดรบัสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสราง
และโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหน่ึงท่ีทํา
ใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาท่ีตอง
แสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครวั 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปนพิเศษ
ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง และมี
ความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมที่ผดิ ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยกยอง
คนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุน้ี ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวาการ
ทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
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2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากย่ิงขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับตน ๆ 
ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวา
จะเปนภาคการเมอืง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกร
ท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งได
สงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยางย่ิง สงผลให
ภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
คอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัด
โดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 
2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่ว
โลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของ
ประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558  ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวา
ประเทศไทย  เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชนัอยูในระดับสูง  
 แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการ
ทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ  วาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทํา
ใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่
ต้ังอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องปกติที่
ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึง
สงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความ
เขมแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 
2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     ไทยทั้งชาติตานทุจริต” 
มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใช
ตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร 
ดังนี ้

 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564)  องคการบริหารสวนตําบลปาบอน  จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต 4 ป  (พ.ศ. 2561-2564)  เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจรติอยางแทจริง 

 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบรหิารองคกรปกครองสวน         
ทองถ่ิน 
 2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง        
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ รวมถึงประชาชนในตําบล 
 3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์เปนไปตามหลักบริหารกิจการ            
บานเมืองที่ด ี(Good Governance)  

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมสีวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)       
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                 
ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

 
 
 
 

 



๕ 
 

 
 

4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ จริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ ที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5) องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 

 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์รวมถึง
ประชาชนในตําบล   มีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตาน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ    
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สวนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทจุริต 

1.1 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
บุคลากรท้ัง
ขาราชการ 
การเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการ
การเมือง              
ฝายสภาทองถิ่น 
และฝายประจํา
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

1.1.1.ดวยการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน 
(1) โครงการบรหิารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) โครงการสมุดความดี
พนักงานจาง 
 

1.1.2 ดวยความ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม  
(1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง อบต. 
สัมฤทธิ ์
1.1.3 ดวยการไมกระทํา
ใหเกิดการขัดกันแหง
ผลประโยชน/
ผลประโยชนทับซอน 
(1) กิจกรรมใหความรู 
เร่ือง ผลประโยชนทับ
ซอนใหกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(2) มาตรการ “ปลูกฝง
องคความรูใหมีความ
เขาใจเก่ียวกับ Conflict 
of Interest” 
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๐ 

 

 รวม ภารกิจตาม
มิต ิ 1.1 

จํานวน  3  โครงการ 
          1  กจิกรรม 
           1 มาตรการ 

๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 1.2 การสราง

จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

1.2.2 ในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ 
1) โครงการปลูกหญา
แฝกตามแนวพระราชดําริ
2) โครงการสงเสริมพันธุ
ไมยืนตนสําหรับปลูกในท่ี
สาธารณะ 
๓) โครงการอบรม
อาสาสมัครอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

 
  

๕0,000 
 

๕0,000 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
  

๕0,000 
 

๕0,000 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
  

๕0,000 
 

๕0,000 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

  
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

 รวม ภารกิจตาม 
มิติ 1.2 

จํานวน ๓ โครงการ ๑๒0,000 ๑๒0,000 ๑๒0,000 ๑๒0,000  

 1.3 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 

1.3.๑ ใหมีจติสาธารณะ 
 (๑) โครงการฝกอบรม
สภาเยาวชนตําบล
สัมฤทธิ ์

 
๕๐,000 

 
 
 

 
๕๐,000 

 
 
 

 
๕๐,000 

 
 
 

 
๕๐,000 

 
 
 
 

 

 
 

รวม ภารกิจตาม
มิติ 1.3 

จํานวน ๑ โครงการ ๕๐,000 ๕๐,000 ๕๐,000 ๕๐,000  

   
รวม มิติ ที่ 1 

 1 มาตรการ  
1 กจิกรรม 
๗ โครงการ  

 
๓๒๐,000 

 
๓๒๐,000 

 
๓๒๐,000 

 
๓๒๐,000 

 

มิต ิ2 
  

ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2. การบรหิาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบรหิารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

0 0 0 0  

 รวมภารกิจตาม
มิติ 2.1 

จํานวน 1 กจิกรรม 
 

0 0 0 0  



๘ 
 

 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.2 มาตรการ

สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

2.2.1 สรางความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคล
ใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรม 
(1) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(2) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายก
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
และหัวหนาสวนราชการ 
(3) กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงนิเดือน” 
 
2.2.2 สรางความโปรงใส
ในการบริหารการเงนิ
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุฯโดยยดึถอืตาม
กฎหมาย ระเบียบอยาง
เครงครดั 
(1) กิจกรรม “ควบคมุ
การเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป” 
(2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
(3) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการใชจายเงนิ
งบประมาณ” 
(4) โครงการเผยแพร
ขอมลูขาวสารดานการ
จัดซือ้-จัดจาง 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 

 



๙ 
 

 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
2.2.3.สรางความโปรงใส
ในการใหบรกิาร
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพ่ือใหเกิด
ความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัต ิ
(1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัต ิ
(2) โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบรกิาร 
(3) กิจกรรมการใชบัตรควิ
ในการติดตอราชการ 
(4) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบรกิาร
ประชาชน” 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 2.2 

จํานวน  3  มาตรการ 
           6  กิจกรรม 
           2  โครงการ 

๐ 
0 
0 

๐ 
0 
0 

๐ 
0 
0 

๐ 
0 
0 

 

  
2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและ 
ใชอํานาจหนาที ่       
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมือง 
ที่ด ี

 
2.3.1 จัดทําแผนภมูิ 
ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดําเนินการ บรกิาร
ประชาชน เปดเผย ณ ที่
ทําการและในระบบ
สารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

 



๑๐ 
 

 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
2.3.2 มีการกระจาย
อํานาจการตดัสินใจ
เก่ียวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนมุัต ิปฏิบติั
ราชการแทนหรือ
ดําเนินการอื่นใดของผูมี
อํานาจในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมติั อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
(2) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายก อบต. 
(3) มาตรการการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด อบต. 
และหัวหนาสวนราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 

 รวม ภารกิจตาม
มิต ิ2.3 

 

จํานวน  3  มาตรการ 
          1  กจิกรรม 
          1  โครงการ 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนท่ี
ประจักษ  
 
 

 
2.4.2. ยกยองเชดิชู
เกียรติทีใ่หความ
ชวยเหลือกจิการ
สาธารณะของทองถิ่น 
(1) กิจกรรมเชดิชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจติสาธารณะ 
 
2.4.3. ยกยองเชิดชูเกียรติ
ที่ดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(1) กิจกรรมเชดิชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมภารกิจตาม 
มิต ิ2.4 

จํานวน 2 กจิกรรม 0 0 0 0  



๑๑ 
 

 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณ ี
ไดทราบหรือ 
รับแจงหรือ
ตรวจสอบพบ 
การทุจริต 
 

2.5.1.ดําเนินการใหมี
ขอตกลงระหวางบุคลากร
ในองคกรไดปฏิบตัิหนาที่
ราชการดวยความซือ่สัตย 
สุจริต  มคุีณธรรม 
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บานเมืองท่ีด ี
(1) มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
(2) กิจกรรม “การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล 
สัมฤทธิ”์  
 
2.5.2. มีการใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ราชการจังหวัด อําเภอทีไ่ด
ดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น       
(1) กิจกรรม ใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบ
ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสมัฤทธ์ิ 
(2) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ” 
(3) มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน”   

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

 



๑๒ 
 

 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
2.5.3. ดําเนินการใหมีเจา
ที่ที่รับผิดชอบดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย 
กรณีมีเร่ืองรองเรียน
กลาวหาบุคคลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ี
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมชิอบ 
(1) มาตรการ “ดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลสมัฤทธ์ิ
วาทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอาํนาจหนาที่
โดยมชิอบ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 2.5 

จํานวน  4  มาตรการ 
           2  กิจกรรม 

0 0 0 0  

  
รวม มิติที่ 2 

 10 มาตรการ  
12 กจิกรรม 
 3  โครงการ 

 
๐ 

 
๐ 

 
๐ 

 
๐ 

 

มิต ิ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทาง
ที่เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน 

3.1.1.จัดใหมีศูนยขอมลู
ขาวสารตามกฎหมายวา
ดวยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ 
(1) โครงการคาบริการ
พื้นท่ีเว็ปไซตรายปและ
คาธรรมเนียม เว็ปไซต 
ของ อบต.สมัฤทธิ ์ 
(2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศนูยขอมูล
ขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ”์ 
 
 

 
 
 
 

11,000 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11,000 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11,000 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11,000 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 
 

 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3.1.2.มีการเผยแพรขอมลู
ขาวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริการงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การคํานวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคบัที่กําหนดให
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 
 
(1) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมลูขาวสาร
ดานการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพยสินของ
องคการบริหารสวน
ตําบลและการรับเร่ือง
รองเรียนเก่ียวกับการเงิน
การคลัง” 
  

3.1.3. มีการปดประกาศ 
เผยแพรขอมลูขาวสาร
เก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปนประโยชน
กับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน  
                           
(๑) โครงการจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธ
การดําเนินงานของ
องคกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 3.1 

จํานวน  2   กิจกรรม 
           ๑   โครงการ 
 

๓1,000 ๓1,000 ๓1,000 ๓1,000  



๑๔ 
 

 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
 
 
 
 

3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เร่ืองรองเรยีน/
รองทกุขของ
ประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดําเนิน
กิจการตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยเฉพาะการ
ดําเนินกิจการที่จะมีผลกระ 
ทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชน
ในทองถ่ิน 
(1) โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นและ
แผนชมุชน 
 (๒) กิจกรรมการ
ดําเนินงานศูนยรับเร่ืองราว
รองทกุขขององคการ
บริหารสวนตําบลสมัฤทธ์ิ 
3.2.2.มีชองทางให
ประชาชนในทองถิ่น
สามารถรองเรียน/รองทุก
ไดโดยสะดวก 
(1)โครงการองคการ
บริหารสวนตําบลสมัฤทธ์ิ
เคลื่อนที ่
3.2.3. มีรายงานหรือแจง
เปนหลายลักษณอักษรให
ประชาชนผูรองเรียน/รอง
ทุกขทราบถึงการไดรบั
เร่ืองระยะเวลาและผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข 
(1) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบขอเทจ็จริง
ใหผูรองเรยีน/รองทุกข
รับทราบ 
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๑๕ 
 

 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 รวมภารกิจตาม

มิติ 3.2 
จํานวน  2  กิจกรรม 
          ๑  โครงการ 

๑๐๕,000 ๑๐๕,000 ๑๐๕,000 ๑๐๕,000  

 3.3 การสงเสรมิให
ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

3.3.1.ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดทํางบประมาณ 
(1) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลสมัฤทธ์ิ 
 
(2) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตําบล ประจําป 
 
(3) กิจกรรมการสงเสริม
และสนับสนุนการจัดทํา
แผนชมุชน 
 

3.3.2. ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดหาพัสด ุ
 
(1) มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคมเขารวม
เปนคณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง 
 

3.3.3.ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสมัฤทธ์ิ 
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 รวมภารกิจตาม จํานวน  2  มาตรการ 0 0 0 0  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
มิติ 3.3           3   กิจกรรม 

 
   

รวม มิติที่ 3 
๒ มาตรการ  
7  กจิกรรม 
๓ โครงการ 

 
๑๔๖,000 

 
๑๔๖,000 

 
๑๔๖,000 

 
๑๔๖,000 

 

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผนดิน
กําหนด 

4.1.1.มีการจัดทําและ
รายงานการจัดทําระบบ
ควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 
(1) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป 
(2) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุม
ภายใน 
 
4.1.2.มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดําเนินการให
มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรบัปรุง
ควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 
(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
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 รวมภารกิจตาม
มิติ 4.1 

จํานวน  1  กิจกรรม 
           2  โครงการ 

0 0 0 0  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 4.2 การสนับสนุน

ให ภาคประชาชน
มีสวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามชองทางที่
สามารถ
ดําเนินการได 

4.2.1.สงเสรมิให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง โอน 
ยาย ขาราชการ พนักงาน 
ลูกจาง 
(1) มาตรการสงเสรมิให
ประชาชนมีสวนรวม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง 
การโอน ยาย 
 
4.2.2.สงเสรมิให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การ
รับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการ 
(1) กิจกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การ
จาย และการใชประโยชน
ทรพัยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลสมัฤทธ์ิ 
 

4.2.3.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแล
จัดหาพัสด ุ
 
(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จางจากตัวแทนชุมชน 
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 รวมภารกิจตาม 
มิติ 4.2 

 
 

จํานวน 1 มาตรการ 
         2 กจิกรรม 

0 0 0 0  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 4.3 การสงเสริม

บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาทองถิ่น 

4.3.1.สงเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีความรู 
ความเขาใจการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมายระเบียบที่
เก่ียวของไดกําหนดไว 
 (1) กิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถิ่น 
4.3.2.สงเสริมสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝาย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบที่เก่ียวของได
กําหนดไวโดยไมฝกใฝ
ฝายใด 
(1) กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 
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 รวมภารกิจตาม 
มิติ 4.3 

จํานวน 2 กจิกรรม 0 0 0 0  

 4.4 เสริมพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการ ทุจรติ 

4.4.1.สงเสริมใหมีการ
ดําเนินการเฝาระวังการ
ทุจริต 
(1) มาตรการเฝาระวัง
การคอรรัปชันโดยภาค
ประชาชน 
(2) มาตรการสงเสรมิ
และพัฒนาเครือขายดาน
การปองกันการทุจริต 
4.4.2.บูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 
(1) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจรติ 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 รวมภารกิจตาม

มิติ 4.4 
จํานวน 2 มาตรการ 
         1  กจิกรรม 

3,000 3,000 3,000 3,000  

     
รวมมิติที่ 4 

3 มาตรการ  
6  กจิกรรม 
2 โครงการ 

3,000 3,000 3,000 3,000  

 
รวมทั้ง 4 มิติ 

1๖ มาตรการ 
26 กจิกรรม 
1๕ โครงการ 

๔๑๙,000 ๔๑๙,000 ๔๑๙,000 ๔๑๙,000  
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สวนท่ี 3 
 

มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจาํขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบงัเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่น 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและ
ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายใน
องคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทย
มานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติ
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหา
การคอรรัปชั่นลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาค
สวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหม
ปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการ
ทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล        ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปน
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 
ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ 
ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแลว แต
อยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงาน
หรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวยหลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา
คัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใส
สําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่
หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์  องคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
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3. วัตถปุระสงค 
 1. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสทิธิภาพ 

4. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนกังานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการทาํงานและการดําเนินชีวิตได 
 4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสมุดความดีพนกังานจาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทกึการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุง
การทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการอางอิงท่ีใชในการประเมินผล
งาน ยังสงผลใหการประเมินเปนที่ยอมรับ ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต 
ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได 
ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอ่ืนมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาที่เกิดข้ึน
คลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุดความดี
พนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การ
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานท่ีไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปนการสรางระเบียบวินัย 
สงเสริมการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน 
 3.2 เพื่อเปนประโยชนในการติดตามงานท่ีพนักงานจางไดปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานที่ไดรับ
มอบหมาย 

4. เปาหมาย 
 พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

5. ระยะเวลา 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวันและสง
ใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร 
 6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป 

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ 

8. สถานที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 
 
 



๒๓ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนกังานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเม่ือเกิดปญหาสามารถแกไขได 
 10.3 พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมายตาม
 กําหนด 
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1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนกัในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

โครงการที่ ๑ 
 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
อบต.สัมฤทธิ ์
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ รัฐบาลไดใหความสําคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกําหนดแนวนโยบายไวหลายแหลง
ไดแก     

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279 บัญญัติวา มาตรฐานทางจริยธรรมของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ แตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนด
ขึ้นในหมวดท่ี 5 ลาตรา 78 (4) บัญญัติใหพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อใหการพัฒนาราชการแผนดินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสงเสรมิใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เปนแนวทางการปฏิบัติราชการ 

แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที่ 8 การบรหิารจัดการที่ดีระบุไววา 8.1.3 พัฒนา
ระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่องเพื่อใหมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการและการสงมอบบริหารสาธารณะโดยจะเนนการพัฒนาขาราชการในตําแหนงที่มีความสําคัญตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมทั้งจะวางมาตรการสําหรับ
ประเมินผล การปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนที่เปนธรรม ตามผลงานเพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจในการพัฒนาผลงาน 
และ 8.15 เสริมสรางมาตรฐานดานคุธรรมจริยธรรมใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐและพัฒนาความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐพรอมทั้งปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจังเพื่อใหภาคราชการเปนที่เชื่อถือไววางใจแกประชาชน   

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี ๔ การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพื่อเปน
ตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ตามกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย และดําเนินการอยางตอเนื่องมี
การวัดผลในเชิงรูปธรรม 

ปจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดกําหนดนโยบายสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน
ท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีด ีประกอบกับคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไดแก  

ขอ 2 การซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งดีงามเพื่อสวนรวม 
ขอ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน 
ขอ 11 มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลศ มีความ

ละอาย เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา 
ขอ 12 คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติมากวาผลประโยชนของตนเองและ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ขอ 267 ความวา การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตอง
พัฒนาดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ไดแกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 



๒๕ 
 

องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
ท้ังนี้เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนศรัทธา เชื่อถือไววางใจ 
ยกยองและชื่นชมของสังคม และประชาชนท่ัวไป 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดเห็นความสําคัญและความจําเปนในการนํานโยบายเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายกําหนดไว มาสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล เปนรูปธรรมซึ่งแนวทาง
หนึ่งท่ีสําคัญคือการใหความรู สรางความเขาใจและสรางทัศนคติเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และ
การทุจริตคอรัปชั่น จึงไดจัดทาํโครงการนี้ขึ้นมา 
 

3. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใหผูเขาอบรมไดมีความรู ความเขาใจ  ความสําคัญ ดานวินัย คณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ที่

บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสรมิสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความโปรงใส 
2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ใน

การจัดซื้อจัดจาง 
2.3 เพื่อปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักรูเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นใหกับขาราชการและพนักงานจาง 
2.4 เพื่อสงเสริมใหผูเขาอบรม นําความรู ที่ไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมีคุณลักษณะ

เปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จรยิธรรม 
 

4. เปาหมาย     
ประกอบดวย  

1. พนักงานสวนตาํบล    
2. พนักงานจาง       

 

5. วิธีการดําเนินการ 
จัดฝกอบรม ใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยวิธีการบรรยาย 

6. ระยะเวลาการฝกอบรม 
4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ๑๐0,000.00 บาท 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

๙. สถานที่ดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๑๐.๑ ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจ  ความสําคัญ ดานวินัย คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ท่ีบัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความโปรงใส 
๑๐.๒ ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ในการ

จัดซื้อจัดจาง 
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๑๐.๓ ผูเขารับการอบรมมีจิตสํานึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ตอประเทศชาติและ
ประชาชน  

๑๐.๔ ผูเขารับการอบรม สามารถนําความรู ที่ไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

๑๑ การประเมินผล 
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์จะประเมินผลการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบ 
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรูผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือ
บางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทาง
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติ
หนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาท่ีของรฐัมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพล
ตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม 
ผลประโยชน  ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชน
อ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวน
เสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน         แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์  เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัด
กิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลสัมฤทธิ์  เพื่อใหพนักงานทุก
คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิมีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจาก
การทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
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4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม
ยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
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มาตรการที่ ๑ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพื่อลด
ระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจาก
กันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปท่ี
ผานมา โดยเฉพาะอยางย่ิง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทจุริตคอรรัปชั่นของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศรวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

จากสถานการณขางตน จําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมท่ีจะเขาใจ
สาเหตุและปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชั่น เพื่อจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ที่นําไปสู
การทุจริต  คอรรัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่เกี่ยวของ
กับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอย
พัฒนา 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” ข้ึน เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือ
หลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ
ขาดจิตสํานึกในหนาที่ท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอ
สถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ 
 3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. วางแผน/การถายทอดองคความรู 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ดําเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.2.2.ในการรักษาประโยชนสาธารณะ  

โครงการที่ 1 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ 

2. หลักการและเหตุผล 
การชะลางพังทลายของดินเปนปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งของประเทศ  ซึ่งสวนใหญเกิดจากการที่ผิวดินถูกกัด

เซาะจากฝนท่ีตกลงมาและน้ําทีไ่หลบา ทําใหสูญเสียดินท่ีอุดมสมบูรณ มีผลตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ดิน  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความสําคัญและความจาํเปนในการปองกันและแกไขปญหาจึง
พระราชทานพระราชดําริใหมีการนํา"หญาแฝก" พืชมหัศจรรย มาใชในการอนุรกัษปองกันการชะลางพังทลายของดิน
และปรับปรงุสภาพแวดลอมใหดีข้ึน  เนื่องจากหญาแฝก เปนพืชท่ีมีประโยชนตอการอนุรักษดินและนํ้า รากหญาแฝกลกึ
และยาวสาน กันเปนกําแพงธรรมชาติ อันแข็งแกรง  แผกระจายลงไปในดินตรงๆ ชวยกรองตะกอน ลดความแรงของน้ํา
ท่ีไหลบา รักษาหนาดิน และงายตอการดูแลรักษา    

ดังน้ัน เพื่อเปนการปองกันการพังทลายของดิน โดยการนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเดจ็พระ
เจาอยูหัวในการนํา"หญาแฝก"มาใชในการอนุรักษปองกันการชะลางพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดขีึ้น 
องคการบริหารสวนตําบลบานไร จึงไดจัดทําโครงการปลูกหญาแฝกอนุรักษผืนดินและน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ขึ้น  

 3.  วัตถุประสงค   
๓.๑ เพื่อสนองแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการรณรงคการใชหญาแฝกในการอนุรักษ

ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลอม  
๓.๒  เพื่อปองกันบริเวณท่ีมีแนวโนมที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะลาง และการพังทลายของดินไดสูง  
๓.๓  เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรกัษทรัพยากรดิน น้ํา และ

สิ่งแวดลอม  
๓.๔ เพื่อดําเนินการตามนโยบายสาธารณะดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนการ

พัฒนาขับเคลื่อนมุงสูตําบลสุขภาวะขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ                     

3. กลุมเปาหมาย                  
- เกษตรกร และประชาชนในตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน ๑๐๐ ราย 
- บริเวณพื้นที่คลอง ในตําบลสัมฤทธิ์    

4. วิธีการดําเนินการ 
๑ ประชุมชี้แจงถึงวัตถุประสงคของโครงการ 
๒ ขอการสนับสนุนพันธุกลาหญาแฝกจากสถานพีัฒนาที่ดินนครราสีมา   
๓ ขอการสนับสนุนกําลังขาราชการ พนักงานสวนตาํบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง สมาชิกองคการบริหาร

สวนตําบล ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนนักเรียนและประชาชนท่ัวไป เพื่อการ
ปลูกหญาแฝก และใหความรูเก่ียวกับหญาแฝก 

๔ ใหความรูในการปลูกหญาแฝกและสรางจิตสาํนึกในการรกัษาดินและน้าํ 
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 5. ระยะเวลาดําเนินการ    
 4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564) 

   
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม 
           องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
  
7. งบประมาณดําเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ  ๕0,000.00บาท 

 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตาํบลสัมฤทธ์ิ 
  
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ                                    

๑ สนองแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการรณรงคการใชหญาแฝกในการอนุรักษ
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลอม  

๒ สามารถปองกันการพังทลายของดินมีแนวโนมที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะลาง และการพังทลาย
ของดินไดและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีข้ึน  

๓ ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน  

๔ ดําเนินการตามนโยบายสาธารณะดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและเปนการพัฒนา
ขับเคลื่อนมุงสูตําบลสุขภาวะขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ  
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โครงการที่ ๒ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมพันธุไมยืนตนสําหรับปลูกในที่สาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ป เมื่อวันที่ ๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลหนวยงาน ภาคเอกชน องคกรมูลนิธิและประชาชนทุกหมูเหลาตางรูสึกปติยินดีและซาบซึ่งใน
พระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดไมไดท่ีทั้งสองพระองคมีตอพสกนิกรชาวไทย ทั้งดานการเกษตร การชลประทาน การ
บําบัดทุกขบํารุงสุขแกอาณาประชาราษฎร โดยเฉพาะอยางย่ิง เรื่องการอนุรกัษทรัพยากรน้ําและปา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได
มีมต ิเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบใหมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกลาวทั้งในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อใหคนในชาติไดแสดงความจงรักภักดีโดยพรอมเพรียงกัน อีกทั้งเปนการเผยแพรพระเกียรติคุณของ
ท้ังสองพระองคใหแผไพศาลไปยังนานาอารยประเทศ 

องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ในฐานะที่มีหนาที่มีหนาท่ีรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗(๗) โดยกําหนดให 
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังนั้น เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเปนมหามงคล และสนองแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษทรัพยากรน้ําและปา รวมท้ังเปน
การสรางจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถแกไขปญหา
อุทกภัยและภัยแลงใหกับประชาชนไดในระยะยาว จึงไดจัดทํา “โครงการสงเสริมพันธุไมยืนตนสําหรับปลูกในที่
สาธารณะ” 
3.  วัตถุประสงค                         

1 เพื่อฟนฟูและเพิ่มพ้ืนที่ปาไมใหมีความสมบูรณ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและตนไมในทองถ่ิน ชุมชนสนองพระราช
เสาวนยีดานการฟนฟูและรักษาทรพัยากรปาไมและสิ่งแวดลอม 

๒ เพื่อสรางความสามัคค ีและใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน 
๓ เพื่อรณรงคปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักใหประชาชนทุกหมูเหลา ไดมีสวนรวมในการฟนฟู อนุรักษ

และบํารุงรักษาทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม 
 
3. กลุมเปาหมาย                  

พื้นท่ีสาธารณะ หมูที่ ๑-๑๕ ในตําบลสัมฤทธ์ิ   

4. วิธีการดําเนินการ 
๑ เขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ  
๒ ขอรับการสนับสนุนกลาไมจากศูนยเพาะชาํกลาไมหนองเต็ง อําเภอจักราช จังหวัดนคราชสีมา  
3 ประชาสัมพันธ และประสานงานกับสวนราชการ สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวล และประชาชนในพื้นที่

ตําบลสัมฤทธ์ิ  
4 เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ เพื่อปลูกตนไม  
5 ดําเนินการปลูกตนไมพื้นท่ีสาธารณะ หมูท่ี ๑-๑๕  
6 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยองคการบริหารสวนตําบลสมัฤทธิ์  
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5. ระยะเวลาดําเนินการ    
 4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564) 

   
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม 
           องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
  
7. งบประมาณดําเนินการ 
           ๕0,000.00 บาท 

 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตาํบลสัมฤทธ์ิ 
  
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ                                    

1  เพ่ิมพื้นที่ปาไม พื้นท่ีสีเขียว และจํานวนตนไมในเขตตําบลสัมฤทธิ์ 
๒ ประชาชนมีจิตสาํนึกและความรูสึกเปนเจาของ ตลอดจนรูสึกรักและหวงแหนทรัพยากรปาไมของชุมชน 
๓ เสริมสรางกระบวนการการมีสวนรวมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมทั้งบรรเทา

ปญหาสภาวะโลกรอนของภาครัฐ ชุมชน และประชาชนในทองถิ่น 
๔ สรางความสามัคคีใหกับขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจาํ พนักงานจาง สมาชิกองคการบริหาร

สวนตําบล ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนนักเรียนและประชาชนท่ัวไป 
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โครงการที่ ๓ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และวิถี

ชีวิตความเปนอยูของประชาชน กอใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับ ทองถิ่น ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษทรัพยากรปาไม สามารถชวยใหธรรมชาติมามี
ความสมดุลเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเปนการลดภาวะโลกรอน   

“ดินและน้ํา ลมและฟา ปาและเขา รวมกันเขา คือทรัพยสิน แผนดินแม ฝากลูกไทย รวมใจภักดิ์ รักดูแล เพื่อ
มอบแกหลานเหลนไทย ไปช่ัวกาล” คําขวัญพระราชทานที่สมเดจ็พระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯพระราชการแกประชาชนชาวไทย ไดสะทอนเปนอยางดีถึงความเปน “นักอนุรักษ” ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พระองคทรงแสดงถึงพระปณิธานอันแนวแนในการอนุรักษผืนปาใหคนไทย 

อาศยัอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลหนาที่ตองคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ตระหนังถึงความสําคัญ เก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอนและสงเสรมิการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการสนองพระราบปณิธานของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ    
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดจัดทํา “โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  ”  เพื่ออบรมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 
3.  วัตถุประสงค                         

1 เพื่อใหเยาชนและประชาชนไดรับรูถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนและผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

2  เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งบรรเทาปญหา
สภาวะโลกรอนในพื้นท่ี 

3  เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไม 
4  เพ่ือเปนการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในการอนรัุกษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
3. กลุมเปาหมาย                  

เยาวชนและประชาชนในพื้นที่    
 

4. วิธีการดําเนินการ 
 ดําเนินการฝกอบรมโดยการบรรยาย  

5. ระยะเวลาดําเนินการ    
 4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564) 
  6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม 
           องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
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 7. งบประมาณดําเนินการ 
         20,000.00 บาท 

 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
          สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตาํบลสัมฤทธิ์ 
  
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ                                    

1  เยาชนและประชาชนไดรับรูถึงสาเหตขุองการเกิดภาวะโลกรอนและผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

2  เกิดกระบวนการมีสวนรวมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ังบรรเทาปญหาสภาวะโลก
รอนในพื้นที่ 

3  เยาวชนและประชาชนมีจติสํานึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไม 
4  เปนการสนองพระราชปณธิานของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

1.3.๑ .ใหมีจิตสาธารณะ 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : ฝกอบรมสภาเยาวชนตําบลสัมฤทธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่มุงเนนการสงเสริมการพัฒนา

เด็กและเยาวชนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพในสังคมปจจุบัน รวมทั้งในองคกรเอกชนและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มีสวนรวมในการพัฒนาเดก็และเยาวชน เพื่อใหเด็กเติบโตเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนาของโลก ที่เนนดานเศรษฐกิจ วัตถุนิยม และบริโภคนิยมในประเทศไทย 
สงผลกระทบตอสังคมและวิถีชีวิตความเปนอยูของเด็กและเยาวชนไทย ท้ังในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสังคมโดยรอบ ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศที่เนนการเจริญเติบโตดังกลาว สงผล
กระทบตอปญหาความไมเปนธรรมและความเสมอภาคทางสังคม การพัฒนาที่ไมสมดุลประชาชนละทิ้งถ่ินฐานอพยพเขา
สูเมือง ขาดจิตสํานึกรักทองถ่ินสภาพเศรษฐกิจท่ีรัดตัว กดดันตองใหพอ/แมทํางานหนัก ไมมีเวลาเลี้ยงดูลูก หรือเลี้ยงดู
ในแบบที่ไมเหมาะสมสงผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กและเยาวชนการปรับตัวเขากับสังคมหรือสิ่งแวดลอม
ประกอบกับสื่อที่มีอิทธิพลอยางกวางขวางท่ีมิไดสํานึกถึงผลที่ตามมาจากการเผยแพรขาวสารขอมูลท่ีกระตุนยั่วยุ และ/
หรือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนกลายเปนนักบริโภคแฟชั่น กอใหเกิดปญหาเด็กติดเกมส การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
การเสพยาเสพติด การเลนการพนันความรุนแรงและการทํารายรางกายซึ่งกันและกัน เปนตน เด็กและเยาวชนตําบล
สัมฤทธิ์ มีหนาที่ดแูลการสนับสนุนสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในชุมชนไดมีการศึกษาและเรียนรู เรื่องยาเสพติด จึงไดจัด
โครงการฝกอบรมสภาเยาวชนตําบลสัมฤทธ์ิขึ้นมา 

3. วัตถปุระสงค  

3.๑ เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์รูเทาทันภัยยาเสพติด ทําใหรู
สถานการณของยาเสพติด 

๓.๒ เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการตอตานและเรงปราบปรามยาเสพติด 

๓.๓ เพื่อเปนการเสริมความเขมแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตําบล และเกิดเครือขายมีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมสรางสรรคในสังคม  

4. เปาหมาย 
 เยาวชนตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน ๔๐ คน 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 5.2 ประชาสัมพันธใหเขารวมโครงการ 
 5.3 จัดโครงการฝกอบรมสภาเยาวชนตําบลสัมฤทธ์ิในชวงเดือนพฤษภาคม 
 5.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
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6. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ๕0,000.00 บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการและสังคม องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนไดเรยีนรูถึงความสําคัญของปญหายาเสพติด 

๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีประสบการณตรงในการเรียนรูปญหาที่เกิดจากยาเสพติด ปญหาชีวิต ปญหาสุขภาพ 
เพื่อสรางภูมิคุมกันปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นไดกับตนเองและคนรอบขาง 

๑๐.๓ มีเครือขายแกนนําเด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด และขยายผลตอเนื่องไปยังเยาวชนในตําบล 
๑๐.๔ มีกลไกความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับฝายปกครองในพื้นที่ในการปองกันและแกไข 

ปญหายาเสพติด 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

กิจกรรมที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ 
ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได
นั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจาก
ท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 
6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ

กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาใน
ระดับพื้นท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมขื่น
ใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางาน
ราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับ
คนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และ
มากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาใน
เรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา  
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แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่
คนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
กอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลัก
ธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไป
ใหครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศตอไป  
 
3. วัตถปุระสงค 
 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์  ดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวของ 
 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทาํแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดาํเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตาํบลสัมฤทธิ์มีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
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 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคณุธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแตงตัง้ 

โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

มาตรการที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหเกิด
ประโยชนตอองคกร และประชาชน  การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการใน
การทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อ
นําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพื่อใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคณุภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบลสัมฤทธิ์ 
 3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทาํงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบลสัมฤทธิ์ จํานวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/เงนิเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตาํบล   
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบคุคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดาํเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตาํบลสัมฤทธ์ิ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดาํเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล   จํานวน 1 มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดําเนนิการดานบรหิารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไมนอยกวา 
90 % 
  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไมต่ํากวาระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกัน  การทุจริตของ
เจาหนาที่ได 
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มาตรการที่ 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ของ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ ์

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึงที่มี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง  ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําให
การบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา   
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ ขึ้น  

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
 3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบล สัมฤทธิ์ 
จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย  
 (1) นายก มอบหมายใหรองนายก   
 (2) นายก มอบหมายใหปลัดและหัวหนาสวนราชการ  
 (3) ปลัด  มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

 

 



๔๕ 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคาํสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรบัอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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กิจกรรมที ่3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   :  กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายก
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา   ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใส
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถปุระสงค 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตาํบลขององคการบริหารสวนตาํบลสัมฤทธิ์ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและ
เสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล เสนอมา   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตาํบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทางเดียวกัน
และสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให
บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ จัดทําทะเบียนคุมเงนิรายจายใหความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซึ่งถือเปน
เรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เก่ียวของ 
 3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เก่ียวของ 
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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กิจกรรมที่ 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวของ 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อปรับปรุงการดาํเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 
 3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรงุประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ผูอํานวยการกองคลัง 
 4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสด ุ

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรบัทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
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กิจกรรมที่ 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการ
จัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของ
กับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทบัซอน 
 10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
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โครงการที่ ๑ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ จะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความ
โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการ
ดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ที่
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ และชุมชนตางๆ ภายในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังน้ี 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคดัเลือกพรอมวงเงนิการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์  ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ-จัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อ-จัดจางได 
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 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดนดําเนินการ
จัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลสัมฤทธ์ิ เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ย่ืนคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจ
หนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชน
ผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวางศูนยบริการ
รวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของ
แตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ 
เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวก
แกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟา
สาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดาน
การสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสรมิผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการ
สงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, 
ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการ
สาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหลงนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด       การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นท่ี) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น    

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 



๕๖ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ  ใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ํา
เพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริม
ผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ต้ังแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในพื้นที่) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสด/ุคาใชสอยฯ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ 
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

โครงการที่ ๑ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตามอํานาจ
หนาที่  และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา
งบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการ    สารธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ นั้น 
องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปน้ัน ประชาชนไดรับประโยชน หรือ
เกิดประโยชนสูงสดุแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการ
หรือไม การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรบับริการ 
 เพื่อใหเปนไปตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชน
สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ประกอบกับจังหวัด แจงใหองคการบริหารสวน
ตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพื่อประโยชนในทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง อีกทั้งเพื่อเปน
การสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้
ขึ้นมา  

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ โดยยึด
ประโยชนสุขของประชาชน 
 3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน 1 ครั้ง ตอป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พื้นท่ีในเขตตําบลสัมฤทธิ์ 
 
 
 



๕๘ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบที่กําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมนิ 
 6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมนิมาปรบัปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ หมวดคา
ใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการจางสํารวจความ
พึงพอใจของผูรบับริการ   

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผูรับบรกิารมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80 
  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

กิจกรรมที่ ๒ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  
หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ  มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอ
ภาค เปนธรรม  อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยาง
ทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปน
ชองทางหน่ึงในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผู
ใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครฐัเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคาํนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อ
บรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความ
ตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการประชาชน 
โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรควิในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับ
บริการ 
 3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
 3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทําการ
ประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรควิในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ 
 6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําบัตรควิในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบรกิารตามลําดบั
คิว 
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบรกิาร 
 6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพื่อนํามาปรับปรุง แกไข
การใหบริการอยางมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใชบัตรควิสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่ใหบริการ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ 
  - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่  
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มาตรการที่ ๑ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยประชาชนในพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปน
สังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติใน
การใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความ
โปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความ
พิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝกอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการ
บริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลบสัมฤทธิ์ จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแกประชาชน
อยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ รวมถึงการ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสย่ิงขึ้น 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปน
ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมอืการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 
โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรควิในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 
 6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการให
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
 6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมีกลอง
วงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ 
 6.4 จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผูพิการ 
 6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
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 6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box) มาประยุกตใช
ในการประเมนิผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
   

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรบับริการ  
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนนิการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่

เกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟง
และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการท่ีดี และ
ไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ จึงไดจัดทําโครงการปรับปรงุกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ตามกฎหมายเปนสําคัญ 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคดิเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตําบลสัมฤทธิ์ 
 4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนกังานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 
ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรงุข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบ
อํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายก
เมอบอํานาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก และผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรบัความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
เจาหนาที่ 
 10.2 การปฏิบัติราชการมคีวามคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมคีวามสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําใหประชาชนมี
ความศรทัธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
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โครงการที ่๑ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายท่ี
เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทาง
และแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
การอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการ
ทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
เขตตําบลสัมฤทธิ์ ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รบัรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 
 3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตําบลสัมฤทธิ์ และผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดย
ท่ัวกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรงุแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรงุปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนทั้ง
เวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองในการจัดทํา
โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 - 2564 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรบัการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รบัรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมมีาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ได 

 

 

 

 



๖๗ 
 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มาตรการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนญุาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อเปน
การชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู 
ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงาน
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาใน
เชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีด ี
3. วัตถปุระสงค 
 เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร  ปลัด   หรือหัวหนาสวนราชการ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด    หรือ
หัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร  ปลัด  หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวน ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 



๖๘ 
 

มาตรการที่ 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบรหิารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552  ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การท่ีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดข้ึน
ได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น องคการบริหารสวนตําบล 
สัมฤทธิ์ จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายก ใหรองนายก ปลัด    ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายก ใหรองนายก  ปลัด    ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 



๖๙ 
 

มาตรการที่ 3 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด อบต.และหัวหนา
สวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ  น้ัน มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ตองเปนไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา   
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ ขึ้น 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
 3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหนงหนาที่ราชการ 

4. เปาหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคาํสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรบัอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน 
และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการคัดเลือกระดับหมูบาน
เขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพื่อ
เปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อยกยองบุคคล เดก็และเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู 
 3.2 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 
 3.3 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางย่ิงข้ึน 
4. เปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีตําบลสัมฤทธิ์ 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู
มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคบับัญชา   
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน 
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2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนิน
ชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนน
ย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและย่ังยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของ
สวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น 
ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภค
และจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ 
เน่ืองจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและ
สารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการ
ลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายได
ใหแกครอบครัวอีกดวย 
   

 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลสัมฤทธ์ิ  คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุน
ในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขต
ชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณท่ี
เก่ียวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมี
รายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางย่ังยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 
อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

3. วัตถปุระสงค 
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร   ถายทอด
ใหแกเกษตรกร 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
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5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตาํบลสัมฤทธ์ิ 
 5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร   
 5.4 ประชาสัมพันธ ศูนยสาธติเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตาํบลสัมฤทธิ์ 

 
9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคล
ท่ัวไปที่สนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ   

10. ผลลัพธ 
 10.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลบัไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 10.2  ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบล  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต 

มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี 

มาตรการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คาํนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของ
การทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ี
ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมใน
การตอตานการทุจรติภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่ง
สําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึง
ภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทกุรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ขึ้น เพื่อ
เปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานให
สูงข้ึน 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี
 3.2 เพื่อใหทกุสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบรหิารทองถิ่นที่มีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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กิจกรรมที่ ๑ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบตัิราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการปฏิบัติ
หนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร 
หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมี
คณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ
การใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กําหนด 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ กับปลัดองคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย เปนไป
อยางมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
 3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ   
 3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 
โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
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4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี    พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล 
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับดูแลและ
ติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายที่กําหนดไว 

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอาํนาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการ
บริหารสวนตําบล ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคาํชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว 
อยางชาไมเกิน 45 วัน     นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง. แลว แต สตง. ยืนยันวา
ยังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 
วัน นับจากวันที่ไดรบัทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ
ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เที่ยง
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเร่ืองรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เพื่อความโปรงใส และปองกัน
การทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีมาตรการจัดการ กรณไีดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 10.2 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี
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มาตรการที่ ๑ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทได
ใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีที่กําหนดไว
ในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะ
เก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมืองทองถิ่น
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่
สําคัญ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถปุระสงค 
 เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ จากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาํป หรือคณะทํางาน LPA 
จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ ์จากหนวยงานภาครฐั และองคกรอิสระ 
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มาตรการที่ ๒ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผาน
ชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศพัท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหารสวน
ตําบลสัมฤทธิ์ รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิข้ึน เพื่อดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทาง
เดียวกัน 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบดําเนินการรบัแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณไีดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รบัผิดชอบดําเนนิการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรยีน 
 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบรหิารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใส
และเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถ
เขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลสัมฤทธ์ิ 
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2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 

มาตรการที่ ๑ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบลสัมฤทธิ์  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไข
ปญหาการทุจรติประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรฐั โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 
ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ วาปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องรองเรยีน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และ
เปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลสัมฤทธ์ิ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 
เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
   พนักงานสวนตําบล   พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ 
 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล 
ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ 
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มิติที ่3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ  “โครงการจดัทําคาบริการพื้นที่เว็ปไซตรายปและคาธรรมเนยีมชื่อโมเมนเนมรายปเว็ปไซต ของ 
อบต.สัมฤทธิ”์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู โดยมีเจตนารมณใหประชาชน
มีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรบัขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรฐั 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์จึงไดใหมี
สถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว  เพื่อที่ประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่
ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษา
ประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
 3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เว็ปไซตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 เว็ปไซต 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์   

6. วิธีดําเนินการ 
 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไปและมี การจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอ
ผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ๑๑,000.00 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เว็ปไซตขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
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กิจกรรมที่ ๑ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศยัอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววาภายใต
บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส 
การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ วาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรอง
สําเนาขอมูลขาวสารของศนูยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ขึ้น 
 2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนาย   จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
  3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  3.3 ขอมูลขาวสารอื่น 
  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 
 2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 
 จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูล
ขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ภายในองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอ
ผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
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7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ ณ สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบรหิารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการบริหารงาน
ของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส 
ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วตัถุประสงค 
 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
เพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตําบลสัมฤทธ์ิ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุ
ตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง ผาน
ทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมชิอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 



๙๑ 
 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมีสวน
รวมตรวจสอบของประชาชน  

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการดําเนินงานผานสื่อการ
ประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อใหความรูความเขาใจไดงายในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องที่ตองปูพ้ืนฐาน สรางความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับ
กิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/
โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวม
รับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การ
ใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละขั้นตอนที่ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนยอมรับและให
ความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยางโปรงใสและยุติธรรม 

3. วัตถปุระสงค 
 1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ใหประชาชนไดรับทราบ  
 2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
อยางถูกตองและโปรงใส 
 3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
 4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
 5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตําบลและประชาชน 

4. เปาหมาย 
 จัดทําวารสารรายงานประจําป   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดําเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อ  
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 



๙๒ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลสัมฤทธิ์เปนตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนใน
ทองถิ่น 

โครงการที่ 1 

1.  ชื่อโครงการ   โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน  
 

2. หลักการและเหตุผล 
   องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา 
66  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6 )พ.ศ. 2552 
โดยใชแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล เปนเครื่องมือนําสูการปฏิบัติและเปนกรอบในการทํางบประมาณ
รายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม โดยอาศัยอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559  ขอ 7 (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุม
ประชาคมทองถิ่น  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความ
ตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป 
 ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถิ่น โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม 
หมูบาน ชุมชน ใหมากที่สุด อีกทั้งเปนการเสริมสรางกระบวนการ การเรียนรูในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล โดยแผนพัฒนาชุมชนไดสนองตอบ
ปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง และยังเปนการลดขั้นตอนกระบวนการและความซ้ําซอนในการจัดทํา
แผนขององคการบริหารสวนตําบล ที่อาจเชิญคณะกรรมการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล มาเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินในการจัดทําแผนชุมชน พรอมกันทีเดียว และเพื่อใหเปนไปตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท 0810.2/0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 กําหนดแนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นองคการบริการสวนตําบล
สัมฤทธิ์ จึงไดจัดทํา “โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน”  ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค 

1. เพื่อรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
หลายฝาย ลําดับความสาํคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวน
ตําบลสัมฤทธ์ิ 
2. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์นําแผนพฒันาชุมชน ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีมีประสิทธิภาพ 
และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ภายใตการบริหารงาน โดยใชหลักธรร
มาภิบาล 



๙๔ 
 

3. เพื่อสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูข้ันตอนกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน 

4. เปาหมาย 
๑.  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ   
2.  ผูนําชุมชน (กาํนัน,ผูใหญบาน,กรรมการหมูบาน,โตะอิหมาม และสมาชิกสภา อบต.) 
3.  สวนราชการ รฐัวิสาหกิจ  

 4.  ผูแทนกลุมประชาชนและประชาชนในพื้นที่ 
 5.  เจาหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่   

  
5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
     ปงบประมาณ พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2564   
 6. วิธีการดําเนินการ 

1. จัดทําหนังสือแจงกลุมเปาหมาย 
2. แจงประสานขอความรวมมือจากกํานัน ผูใหญบาน ประชาสัมพันธโครงการ 
3. ประชุมประชาคมตําบล เพ่ือนําปญหาความตองการจากประชุมประชาคมหมูบานจัดลําดับ 
    ความสําคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
4. ประเมินผลโครงการ 

7. งบประมาณ 
 ๓๕,000.- บาท 

8. สถานที่ดําเนินการ 
หมูที่ ๑-๑๕ ของตําบลสัมฤทธิ์ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
- สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตาํบลสัมฤทธิ์ 
- สํานักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอพิมาย 
- ศูนยสุขภาพชุมชนประจาํตาํบลสัมฤทธิ์    

10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. สามารถรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากหลายฝาย ลําดับความสาํคญั และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหาร
สวนตําบลสัมฤทธิ์ 
2. องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์สามารถนาํแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีมีประสิทธิภาพ 
และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหาร 
สวนตําบลสัมฤทธิ์ ภายใตการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล 
3. สามารถสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูขั้นตอนกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน 

11. การติดตามและประเมินผล 
 1. จํานวนผูเขารวมประชุมตามประกาศสัดสวนประชาคมตําบล ไมนอยกวารอยละ 60   
  2. แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใชแบบติดตามประเมินผล   
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กิจกรรมที่ ๑ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคญั 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ ์ จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื ่องราวรองทุกขเพื่อไว
สําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามา
เปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์กับประชาชนใน
พื้นท่ี 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียท่ี
เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และ
ผูมสีวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือ
บรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรยีน ดังน้ี 
 6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 0๔๔-๔๘๒๙๐๐ ทางโทรสารหมายเลข 0๔๔-๔๘๒๙๐๑ 
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมใน
การสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรยีนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์เคลื่อนที่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคญั 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงได
จัดทําโครงการองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์เคลื่อนที่ เพื่อสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวา
ตองการใหองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ ดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูใน
อํานาจหนาที่ อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหาก
จําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบรกิาร ณ องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
ซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 3.2 เพื่อรับทราบปญหาความเดอืดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามา
เปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์กับประชาชนใน
พื้นท่ี 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 นําบริการในหนาที่ของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ออกไปใหบริการแกประชาชน
หมุนเวียนชุมชนตางๆ ในพ้ืนที่ท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 กําหนดใหออกเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตําบลสัมฤทธ์ิ   
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย   
  4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่   
  5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน 
  6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ 
  7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบรกิารประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดออกใหองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์เคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน   
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ๗๐,๐๐๐ บาท 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ 
ไดรับบรกิารที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ อยาง
ท่ัวถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยูในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมี
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิรวมรับฟง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้ง
จะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ี
ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรอง
รับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรยีนรองทุกขทุกราย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2561 – 2564 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

มาตรการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทาํแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 
1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7  - ขอ 12 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการบริหาร
สวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548   จึงแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ขึ้น 

3. วัตถปุระสงค 
 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคม
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ ์

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคดัเลือกผูแทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
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กิจกรรมที่ ๑ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายที่คอนขางใหมและมี
จํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสาํคัญของการกระจายอํานาจและการมีสวนรวม
ของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์จึงไดจัดทําโครงการ   ประชุมประชาคมหมูบาน
และประชาคมตําบลประจําป   ข้ึน เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจการม ี     สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง 

3. วัตถปุระสงค 
 เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อเผยแพร
ความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดาํเนินงานประจําปงบประมา อีกทางหนึ่งดวย 

4. เปาหมาย 
 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจําตําบล 
อาสาสมัครสาธารณสขุ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป   

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่ 
 5.2 แตงตั้งคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
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กิจกรรมที่ ๒ 

1. ช่ือโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ินเปน
สําคัญ     จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมาดวยตนเอง ดัง
ความหมายของแผนแมบทชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนด
ทิศทางของตนเอง”    การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรม
ด้ังเดิม และว่ิงตามกระแสเงนิ ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพ
ของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบมนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตได 

3. วัตถปุระสงค 
 เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการพัฒนา
อยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมท่ี
ตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 
 ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาท่ีที่เก่ียวของเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตามสายใน
หมูบาน 
 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ 
 5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เก่ียวของ 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความรวมมือกันของคนใน
ชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอื้ออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวม
ในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
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3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

มาตรการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวน
รวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

3. วัตถปุระสงค 
 เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์         
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการ
ปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 5 หมูบาน 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ในหลายๆ สวน เชน ให
ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปน
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรูทําความ
เขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
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3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจ
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมอืงท่ีดี พ.ศ. 2546  องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์   
 เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ 
 3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบรหิารทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
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6. วิธีดําเนินการ  
 1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล   
 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
 7 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์  
 8 การติดตามและประเมินผล 
 9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดําเนินการ
แกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององคการบรหิารสวนตําบลสมัฤทธ์ิ ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
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มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทาํอยางเปนข้ันตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหารสามารถนํา
แผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของจะทําใหการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 
 3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ ท่ี
เก่ียวของ 
 3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรพัยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบลทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวย
รับตรวจ 
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6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุก
ประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด 
เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มอียูอยางคุมคา ประหยัด 
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โครงการที่ 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนบัจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์จึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 
3. วัตถปุระสงค 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
 2. เพื่อสรปุรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ตามกําหนด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรงุหรือ
บริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรงุควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงาน
ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมา
การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจ
อยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การ
ควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไม
ครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดาน
และสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและ
มอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคน
เดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน    ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ขึ้น 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือ
ดานอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 
 3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 
 เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรบัได ซึ่งจะทํา
ใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
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5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรบัปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทาํงานฯ เพื่อสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหาร
ทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. หนวยงานรับผดิชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงนิที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบัท่ีวางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสรจ็ตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แตงต้ัง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

มาตรการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานในองคกรหรือ
หนวยงาน เพื่อใหมปีระสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดย
เครงครดั เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบ
ได 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส
และเปนธรรม 
 3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน 
ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบล พนกังานครสูวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแตงตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของอยางเครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงต้ัง 
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 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล     (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนง องคการบรหิารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคณุสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
ตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวน
ตําบลสัมฤทธ์ิ 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตําแหนงเพื่อความโปรงใส 
 - มีการออกคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่ตนเอง
เห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จะออกคําสั่งแตงตั้งได
ตองไมกอนวันที่องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยาง
เครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูล
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม 
และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินที่ไมเปนธรรม 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงนิเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนา
ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย ของ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผล
ท่ีเกิดขึ้นดังกลาวได 
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การ
หาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

กิจกรรมที่ 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรยีบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงินออกจาก
คลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็
เชนเดยีวกันตองมกีารดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวย
ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลให
การดาํเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 
3. วัตถปุระสงค 
 เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

5. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมนิผลการใชจายเงนิงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จายเงนิขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทาง
เว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงนิขององคการบริหารสวนตําบล 
สัมฤทธิ์ทําใหเกิดความโปรงใส  ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
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4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์  จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการ
กําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทาง
หรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
พัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหาร
ราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและ
เพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหาร
สวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ   
ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขา
รวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ  ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อให
การดาํเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและ
ถูกตอง 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

10. ผลลัพธ 
 การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงท่ี
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครองสวน
ทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดู
งานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถิ่น
มีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการทํางาน
ตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน 10 คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ และหนวยงานที่จัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงาน
ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิกสภา
ทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผานนายกองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงานเสนอนายก
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ทราบ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรบัการเรยีนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลสมัฤทธ์ิ จํานวน 10 ราย ไดรับการฝกอบรม  
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4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลายองคประกอบ และ
หลายฝายโดยเฉพาะอยางย่ิงบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มา
จากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาที่ของตนอยาง
เขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอ
แกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพื่อเปนการ
สงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมในการ
ทํางาน 
 3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน 10 คน 

5. พื้นที่ดําเนินงาน 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ   
 6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการ
ของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ผลลัพธ 
 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี 
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนนิการเฝาระวังการทุจริต 

มาตรการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปช่ันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของพวก

พอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนง
หนาที่ท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชั่นการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคณุภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ 
เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา 
และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรฐับาล 

3. วัตถปุระสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอรรปัชั่นได 
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชั่นในตําบล  
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มาตรการที่ 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพฒันาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต       ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม 
การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชั่นสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนา
เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนา
ทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถ่ิน ดังน้ัน การที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาให
เจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่น ในการนี้ การมีเครือขายที่ดี
ท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 
ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบ
เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในทองถ่ิน 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์  พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครอืขายดานการปองกันการทุจรติใหมีความเขมแข็ง 

3. วัตถปุระสงค 
 1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
 3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบลสัมฤทธิ์ 

4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์เขามามีสวนรวมใน
การเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 ในเขตพื้นท่ีตําบลสัมฤทธิ์ 
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6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แตงต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การทุจริตตําบลสัมฤทธิ์ 
 2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดย
การลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ ในการรวมคดิ รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
 4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครอืขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต 
 5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU)   รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์กับบุคคล องคกร สวน
ราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เขารวมเปนเครือขาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครอืขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
 3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลสัมฤทธ์ิ 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปญหาการทุจรติท่ีเกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาคสวนใน

สังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ให
เกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นและมี     สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ตําบลสัมฤทธ์ิ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ   
 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศพัท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรยีน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 3,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
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6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุก
ประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด 
เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มอียูอยางคุมคา ประหยัด 
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โครงการที่ 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนบัจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์จึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 
3. วัตถปุระสงค 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
 2. เพื่อสรปุรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ตามกําหนด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรงุหรือ
บริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรงุควบคมุภายในใหผูกํากับดูแล 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงาน
ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมา
การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจ
อยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การ
ควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไม
ครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดาน
และสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและ
มอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคน
เดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน    ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ขึ้น 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือ
ดานอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 
 3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 
 เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรบัได ซึ่งจะทํา
ใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
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5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรบัปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทาํงานฯ เพื่อสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหาร
ทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. หนวยงานรับผดิชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงนิที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบัท่ีวางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แตงต้ัง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

มาตรการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานในองคกรหรือ
หนวยงาน เพื่อใหมปีระสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ ์จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดย
เครงครดั เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบ
ได 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส
และเปนธรรม 
 3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน 
ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบล พนกังานครสูวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วธิีการดําเนนิการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแตงตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของอยางเครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 



๑๑๒ 
 

 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล     (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนง องคการบรหิารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคณุสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
ตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวน
ตําบลสัมฤทธ์ิ 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตําแหนงเพื่อความโปรงใส 
 - มีการออกคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่ตนเอง
เห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จะออกคําสั่งแตงตั้งได
ตองไมกอนวันที่องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยาง
เครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูล
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม 
และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินที่ไมเปนธรรม 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงนิเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนา
ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย ของ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผล
ท่ีเกิดขึ้นดังกลาวได 
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การ
หาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

กิจกรรมที่ 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรยีบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงินออกจาก
คลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็
เชนเดยีวกันตองมกีารดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวย
ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลให
การดาํเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 
3. วัตถปุระสงค 
 เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

5. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมนิผลการใชจายเงนิงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จายเงนิขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทาง
เว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงนิขององคการบริหารสวนตําบล 
สัมฤทธิ์ทําใหเกิดความโปรงใส  ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 
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4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์  จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการ
กําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทาง
หรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
พัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหาร
ราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและ
เพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหาร
สวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ   
ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขา
รวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ  ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อให
การดาํเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและ
ถูกตอง 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

10. ผลลัพธ 
 การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงท่ี
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครองสวน
ทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดู
งานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถิ่น
มีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการทํางาน
ตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน 10 คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ และหนวยงานที่จัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงาน
ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิกสภา
ทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผานนายกองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 
 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงานเสนอนายก
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ทราบ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรบัการเรยีนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลสมัฤทธ์ิ จํานวน 10 ราย ไดรับการฝกอบรม  
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4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลายองคประกอบ และ
หลายฝายโดยเฉพาะอยางย่ิงบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มา
จากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาที่ของตนอยาง
เขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอ
แกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพื่อเปนการ
สงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมในการ
ทํางาน 
 3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน 10 คน 

5. พื้นที่ดําเนินงาน 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ   
 6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการ
ของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ผลลัพธ 
 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี 
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนนิการเฝาระวังการทุจริต 

มาตรการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปช่ันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอรรปัชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของพวก

พอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนง
หนาที่ท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชั่นการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคณุภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ 
เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา 
และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรฐับาล 

3. วัตถปุระสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอรรปัชั่นได 
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชั่นในตําบล  
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มาตรการที่ 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต       ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม 
การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชั่นสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนา
เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนา
ทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถ่ิน ดังน้ัน การที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาให
เจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายที่ดี
ท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 
ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบ
เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในทองถ่ิน 
 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์  พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครอืขายดานการปองกันการทุจรติใหมีความเขมแข็ง 

3. วัตถปุระสงค 
 1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
 3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบลสัมฤทธิ์ 

4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์เขามามีสวนรวมใน
การเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 ในเขตพื้นท่ีตําบลสัมฤทธิ์ 
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6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แตงต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การทุจริตตําบลสัมฤทธิ์ 
 2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดย
การลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ ในการรวมคดิ รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจรติ 
 4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครอืขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต 
 5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU)   รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์กับบุคคล องคกร สวน
ราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เขารวมเปนเครือขาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครอืขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
 3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลสัมฤทธ์ิ 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปญหาการทุจรติท่ีเกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาคสวนใน

สังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ให
เกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นและมี     สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ตําบลสัมฤทธ์ิ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ   
 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศพัท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรยีน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 3,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 

 
 




