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คํานํา
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนกรอบและแนวทางการดําเนินการงานดานการปฏิบัติการปองกันทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดทํา งานงานใหบังเกิดประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น และไมทําใหประชาชนใน
ทองถิ่น เกิดความคลางแคลงใจในการทํา งานขององคก ารบริหารสวนตํา บลสัม ฤทธิ์ อีกทั้งเปนกลไกสํา คัญในการ
ปองกันไมใหมีการใชอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบอีกทางหนึ่งดวย
สําหรับกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวน
ตําบลสั มฤทธิ์ ไดนําแนวทางมาจากยุทธศาสตรชาติวา ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity
and Transparency Assessment : ITA ) ประกอบดวย ๔ มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพือ่ ปองกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะผูจัดทํา หวังเปนอยา งยิ่งวา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจ ริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จะเปนประโยชนตอการปองกันการทุจริตขององคกร และมีสวนชวยใหผูบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรมดวยการจัดทํา แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุ จริต เพื่อบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวา ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่กําหนดไววา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต”
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สวนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์มีวัตถุประสงค
เพื่ อต องการบ งชี้ ความเสี่ย งของการทุจ ริตที่มี อยู ในองคก รโดยการประเมิ น โอกาสของการทุจ ริตที่ อาจเกิ ด ขึ้ น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการ
ทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก การ
กระจายอํา นาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวา โดยหลักการแลวการกระจายอํ านาจมีวัตถุประสงคสํา คัญ
เพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทาง
ปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแต
พบวา ยัง คงมีชองวา งที่ทํา ใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดัง กลา วเกิ ดขึ้ นจากการบังคับใชกฎหมายที่ไม
เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให
เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สั งคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจา ง เปนเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่เพื่อให
ตนเองไดรบั สิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสราง
และโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งที่ทํา
ให ขา ราชการมีพ ฤติก รรมการทุจ ริต เพราะความตองการที่ จะมี สภาพความเป น อยูที่ดีขึ้น ทํ า ใหเ จ าหน าที่ ต อ ง
แสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปนพิเศษ
ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง และมี
ความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม
7) มีคานิยมที่ผดิ ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยกยอง
คนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวา การ
ทุจริ ตเป นวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเป นคนฉลาด ยอมจะทํา การทุจริตฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
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2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญ หาการทุจ ริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับตน ๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวา
จะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกร
ที่เอื้ อตอการทุ จริตคอรรัป ชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งได
สงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง 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 เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการ
ทุ จริต ไมวา จะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวา ดว ยการตอตา นการทุจริต (United
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแห งชาติไดจัดทํา ยุทธศาสตรช าติ วาดว ยการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทํา
ใหการทุจริตเปนปญหาที่สํา คัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดา นพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องปกติที่
ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึง
สงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความ
เขมแข็ง

๔
ปจจุ บันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยู เป นฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ.
2560 จนถึ งป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุง สูก ารเปน ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุ ณธรรมจริ ยธรรม เป น สังคมมิติ ใหม ที่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต”
มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตา งจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใช
ตํา แหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 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)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) องคการบริหารสวนตําบลปาบอน จึงไดตระหนักและใหความสํา คัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ตผ า นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการต า ง ๆ ที่เ ป น รู ป ธรรมอย า งชั ด เจน อั น จะนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ อย า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ รวมถึงประชาชนในตําบล
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์เปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
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4. เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ จริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ ที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีแ ผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์รวมถึง
ประชาชนในตําบล มีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตาน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบา นเมื องที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
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สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

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

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

1.1.2 ดวยความ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม
(1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง อบต.
สัมฤทธิ์
1.1.3 ดวยการไมกระทํา
ใหเกิดการขัดกันแหง
ผลประโยชน/
ผลประโยชนทับซอน
(1) กิจกรรมใหความรู
เรื่อง ผลประโยชนทับ
ซอนใหกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(2) มาตรการ “ปลูกฝง
องคความรูใหมีความ
เขาใจเกี่ยวกับ Conflict
of Interest”
รวม ภารกิจตาม
จํานวน 3 โครงการ
มิติ 1.1
1 กิจกรรม
1 มาตรการ

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

0

0

0

0

๐

๐

๐

๐

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๗
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.2 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น

1.2.2 ในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ
1) โครงการปลูกหญา
๕0,000
แฝกตามแนวพระราชดําริ
2) โครงการสงเสริมพันธุ ๕0,000
ไมยืนตนสําหรับปลูกในที่
สาธารณะ
๓) โครงการอบรม
๒๐,๐๐๐
อาสาสมัครอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
รวม ภารกิจตาม จํานวน ๓ โครงการ
๑๒0,000
มิติ 1.2
1.3 การสราง
1.3.๑ ใหมีจติ สาธารณะ
จิตสํานึกและ
(๑) โครงการฝกอบรม
๕๐,000
ความตระหนักแก สภาเยาวชนตําบล
เด็กและเยาวชน สัมฤทธิ์

มิติ 2
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

รวม ภารกิจตาม จํานวน ๑ โครงการ
มิติ 1.3
1 มาตรการ
1 กิจกรรม
รวม มิติ ที่ 1
๗ โครงการ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร
รวมภารกิจตาม
มิติ 2.1

กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน 1 กิจกรรม

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๒0,000

๑๒0,000

๑๒0,000

๕๐,000

๕๐,000

๕๐,000

๕๐,000

๕๐,000

๕๐,000

๕๐,000

๓๒๐,000

๓๒๐,000

๓๒๐,000

๓๒๐,000

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0

0

0

0

0

๘
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

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
เงินเดือน”
2.2.2 สรางความโปรงใส
ในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุฯโดยยึดถือตาม
กฎหมาย ระเบียบอยาง
เครงครัด
(1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”
(2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
(3) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ”
(4) โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการ
จัดซือ้ -จัดจาง

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๐

๐

๐

๐

๙
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.2.3.สรางความโปรงใส
ในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ
(1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ
(2) โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
(3) กิจกรรมการใชบัตรคิว
ในการติดตอราชการ
(4) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน”

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.2

จํานวน 3 มาตรการ
6 กิจกรรม
2 โครงการ

2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและ
ใชอํานาจหนาที่
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมือง
ที่ดี

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

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๐
0
0

๐
0
0

๐
0
0

๐
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

๑๐
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.3.2 มีการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบตั ิ
ราชการแทนหรือ
ดําเนินการอื่นใดของผูม ี
อํานาจในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมตั ิ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
(2) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายก อบต.
(3) มาตรการการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด อบต.
และหัวหนาสวนราชการ

รวม ภารกิจตาม
มิติ 2.3

จํานวน 3 มาตรการ
1 กิจกรรม
1 โครงการ

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่
ประจักษ

2.4.2. ยกยองเชิดชู
เกียรติทใี่ หความ
ชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถิ่น
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจติ สาธารณะ

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.4

2.4.3. ยกยองเชิดชูเกียรติ
ที่ดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 2 กิจกรรม

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๑๑
มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ไดทราบหรือ
รับแจงหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.5.1.ดําเนินการใหมี
ขอตกลงระหวางบุคลากร
ในองคกรไดปฏิบตั ิหนาที่
ราชการดวยความซือ่ สัตย
สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บานเมืองที่ดี
(1) มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”
(2) กิจกรรม “การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ”์
2.5.2. มีการใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ราชการจังหวัด อําเภอทีไ่ ด
ดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(1) กิจกรรม ใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบ
ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิ
ราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
(2) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ”
(3) มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน”

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๑๒
มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.5

รวม มิติที่ 2
มิติ

ภารกิจตามมิติ

3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน

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

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2.5.3. ดําเนินการใหมีเจา
ที่ท่รี ับผิดชอบดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย
กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคคลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ
(1) มาตรการ “ดําเนินการ
0
0
0
0
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
วาทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ”
จํานวน 4 มาตรการ
0
0
0
0
2 กิจกรรม
10 มาตรการ
12 กิจกรรม
๐
๐
๐
๐
3 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม/
ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมาย
มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3.1.1.จัดใหมีศูนยขอ มูล
ขาวสารตามกฎหมายวา
ดวยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ
(1) โครงการคาบริการ
11,000
11,000
11,000
11,000
พื้นที่เว็ปไซตรายปและ
คาธรรมเนียม เว็ปไซต
ของ อบต.สัมฤทธิ์
(2) กิจกรรม “การออก
0
0
0
0
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอ มูล
ขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ”์

๑๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3.1.2.มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริการงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ
การคํานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎขอบังคับที่กําหนดให
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
(1) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพยสินของ
องคการบริหารสวน
ตําบลและการรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง”

0

0

0

0

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓1,000

๓1,000

๓1,000

๓1,000

3.1.3. มีการปดประกาศ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปนประโยชน
กับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน
(๑) โครงการจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธ
การดําเนินงานของ
องคกร
รวมภารกิจตาม จํานวน 2 กิจกรรม
มิติ 3.1
๑ โครงการ

๑๔
มิติ

ภารกิจตามมิติ
3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/
รองทุกขของ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3.2.1 มีกระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดําเนิน
กิจการตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยเฉพาะการ
ดําเนินกิจการที่จะมีผลกระ
ทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชน
ในทองถิ่น
(1) โครงการจัดทํา
๓๕,000
แผนพัฒนาทองถิ่นและ
แผนชุมชน
(๒) กิจกรรมการ
0
ดําเนินงานศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3.2.2.มีชองทางให
ประชาชนในทองถิ่น
สามารถรองเรียน/รองทุก
ไดโดยสะดวก
(1)โครงการองคการ
๗๐,๐๐0
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
เคลื่อนที่
3.2.3. มีรายงานหรือแจง
เปนหลายลักษณอักษรให
ประชาชนผูรองเรียน/รอง
ทุกขทราบถึงการไดรบั
เรื่องระยะเวลาและผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
(1) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหผูรอ งเรียน/รองทุกข
รับทราบ

๓๕,000

๓๕,000

๓๕,000

๐

0

0

๗๐,๐๐0

๗๐,๐๐0

๗๐,๐๐0

๑๕
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

รวมภารกิจตาม
มิติ 3.2

จํานวน 2 กิจกรรม
๑ โครงการ

3.3 การสงเสริมให
ประชาชน
มีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

3.3.1.ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนา
การจัดทํางบประมาณ
(1) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๕,000 ๑๐๕,000 ๑๐๕,000 ๑๐๕,000

0

0

0

0

(2) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตําบล ประจําป

0

0

0

0

(3) กิจกรรมการสงเสริม
และสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.2. ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดหาพัสดุ
(1) มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคมเขารวม
เปนคณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง
3.3.3.ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
รวมภารกิจตาม จํานวน 2 มาตรการ

๑๖
มิติ

ภารกิจตามมิติ
มิติ 3.3

รวม มิติที่ 3
4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
3 กิจกรรม
๒ มาตรการ
7 กิจกรรม
๓ โครงการ
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
ตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล
(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.1

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จํานวน 1 กิจกรรม
2 โครงการ

๑๔๖,000

๑๔๖,000

๑๔๖,000

๑๔๖,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

๑๗
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4.2 การสนับสนุน
ให ภาคประชาชน
มีสวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามชองทางที่
สามารถ
ดําเนินการได

4.2.1.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง โอน
ยาย ขาราชการ พนักงาน
ลูกจาง
(1) มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย
4.2.2.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การ
รับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการ
(1) กิจกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การ
จาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

จํานวน 1 มาตรการ
2 กิจกรรม

๑๘
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาทองถิ่น

4.3.1.สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีความรู
ความเขาใจการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวของไดกําหนดไว
(1) กิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถิ่น
4.3.2.สงเสริมสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝาย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของได
กําหนดไวโดยไมฝกใฝ
ฝายใด
(1) กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล
จํานวน 2 กิจกรรม

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.3
4.4 เสริมพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อ
ตอตานการ ทุจริต

4.4.1.สงเสริมใหมีการ
ดําเนินการเฝาระวังการ
ทุจริต
(1) มาตรการเฝาระวัง
การคอรรัปชันโดยภาค
ประชาชน
(2) มาตรการสงเสริม
และพัฒนาเครือขายดาน
การปองกันการทุจริต
4.4.2.บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต
(1) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000

3,000

3,000

3,000

๑๙
มิติ

ภารกิจตามมิติ
รวมภารกิจตาม
มิติ 4.4

รวมมิติที่ 4
รวมทั้ง 4 มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
จํานวน 2 มาตรการ
1 กิจกรรม
3 มาตรการ
6 กิจกรรม
2 โครงการ
1๖ มาตรการ
26 กิจกรรม
1๕ โครงการ

ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

3,000

3,000

3,000

๔๑๙,000

๔๑๙,000

๔๑๙,000

๔๑๙,000

๒๐

๒๐

สวนที่ 3
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบงั เกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : 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 พรอมทั้งสรางทัศนคติใหม
ปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการ
ทุ จริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนํา หลักธรรมาภิบาล
ซึ่ง ประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรว มของประชาชนไปเปน
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน
ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ
ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แต
อยา งไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงาน
หรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวยหลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลั ก ความโปรง ใส (Transparency) หลั ก ความรั บ ผิ ดชอบและการตรวจสอบได
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา
คัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใส
สํา หรั บ หนว ยงานหรือ งคก รใดๆ จะต อ งคํ า นึง ถึงกรอบเปา หมาย วัตถุป ระสงค แนวทาง หรื อ วิ ธี ก ารดํา เนิ น งานที่
หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ องคการบริหารสวนตํา บล
สัมฤทธิ์ จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

๒๑
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม
2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่ อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนํา องคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม
2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุง
การทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการอางอิงที่ใชในการประเมินผล
งาน ยังสงผลใหการประเมินเปนที่ยอมรับ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต
ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได
ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอื่นมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาที่เกิดขึ้น
คลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร
องคการบริหารสวนตํา บลสัมฤทธิ์ เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุดความดี
พนักงานจา ง โดยใหพ นัก งานจ างมีการบัน ทึกการปฏิบัติงานประจํา วั น เพื่อเปน เครื่อ งมื อในการควบคุ ม ดู แล การ
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปนการสรางระเบียบวินัย
สงเสริมการสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน
3.2 เพื่อเปนประโยชนในการติดตามงานที่พนักงานจางไดปฏิบัติ
3.3 เพื่อเป นการสรางจิตสํา นึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจ ริตต องานที่ไดรับ
มอบหมาย
4. เปาหมาย
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
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
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9. ผูรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได
10.3 พนั ก งานจ า งทํา งานด ว ยความซื่ อ สัต ย สุจ ริ ต เกิ ด ความรับ ผิ ด ชอบในหน า ที่ ไ ด รั บ มอบหมายตาม
กําหนด
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1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
โครงการที่ ๑
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
อบต.สัมฤทธิ์
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐบาลไดใหความสําคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกําหนดแนวนโยบายไวหลายแหลง
ไดแก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติวา มาตรฐานทางจริยธรรมของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ แตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนด
ขึ้น ในหมวดที่ 5 ลาตรา 78 (4) บัญ ญัติให พั ฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนน การพัฒนาคุ ณภาพ คุณ ธรรมและ
จริ ยธรรมของเจ า หน า ที่ข องรัฐ ควบคูไ ปกับ การปรับ ปรุงรูป แบบ เพื่อ ให การพัฒ นาราชการแผน ดิน เปน ไปอยา งมี
ประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนแนวทางการปฏิบัติราชการ
แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดีระบุไววา 8.1.3 พัฒนา
ระบบงานและสมรรถนะของขา ราชการและเจา หนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่องเพื่อใหมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติร าชการและการส ง มอบบริห ารสาธารณะโดยจะเน น การพั ฒ นาข า ราชการในตํ า แหน ง ที่ มีค วามสํา คั ญ ต อ
ยุท ธศาสตร การพั ฒ นาประเทศและสร า งผู นํ า การเปลี่ย นแปลงในระบบราชการรวมทั้ งจะวางมาตรการสํ า หรั บ
ประเมินผล การปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนที่เปนธรรม ตามผลงานเพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจในการพัฒนาผลงาน
และ 8.15 เสริมสรางมาตรฐานดานคุธรรมจริยธรรมใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐและพัฒนาความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐพรอมทั้งปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจังเพื่อใหภาคราชการเปนที่เชื่อถือไววางใจแกประชาชน
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพื่อเปน
ตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ตามกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย และดําเนินการอยางตอเนื่องมี
การวัดผลในเชิงรูปธรรม
ปจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดกําหนดนโยบายสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี ประกอบกับคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไดแก
ขอ 2 การซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งดีงามเพื่อสวนรวม
ขอ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
ขอ 11 มี ความเขมแข็ งทั้งรา งกายและจิต ใจ ไมยอมแพตอ อํา นาจฝายต่ํา หรื อกิเ ลศ มีความ
ละอาย เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา
ขอ 12 คํา นึงถึงผลประโยชนข องสว นรวม และตอชาติ มากว า ผลประโยชนข องตนเองและ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ขอ 267 ความวา การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตอง
พัฒนาดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ไดแกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

๒๕
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนศรัทธา เชื่อถือไววางใจ
ยกยองและชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไป
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตํา บลสัมฤทธิ์ ไดเห็นความสําคัญและความจําเปนในการนํานโยบายเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายกําหนดไว มาสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล เปนรูปธรรมซึ่งแนวทาง
หนึ่งที่สําคัญคือการใหความรู สรางความเขาใจและสรางทัศนคติเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และ
การทุจริตคอรัปชั่น จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเขาอบรมไดมีความรู ความเขาใจ ความสําคัญ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ที่
บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความโปรงใส
2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ใน
การจัดซื้อจัดจาง
2.3 เพื่อปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นใหกับขาราชการและพนักงานจาง
2.4 เพื่อสงเสริมใหผูเขาอบรม นําความรู ที่ไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมีคุณลักษณะ
เปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม
4. เปาหมาย
ประกอบดวย
1. พนักงานสวนตําบล
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
ที่บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความโปรงใส
๑๐.๒ ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ในการ
จัดซื้อจัดจาง

๒๖
๑๐.๓ ผูเขา รั บ การอบรมมีจิตสํา นึกและตระหนักถึงผลเสีย ของการทุ จริต คอรัป ชั่น ตอประเทศชาติและ
ประชาชน
๑๐.๔ ผู เข า รับ การอบรม สามารถนํา ความรู ที่ ไ ด รั บ มาใช ในการดํา เนิ นชี วิต ประจํ า วั น การทํา งานให มี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม
๑๑ การประเมินผล
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์จะประเมินผลการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบ

๒๗
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรูผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือ
บางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทาง
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํา นึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติ
หนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพล
ตามอํ า นาจหนา ที่ล ะความรั บ ผิด ชอบเพื่อ ให เกิ ดประโยชนส ว นตั ว โดยกอ ให เกิ ดผลเสี ยต อ ผลประโยชนส ว นรวม
ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํา กัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชน
อื่น ๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตํ าแหนงในองคกรตา งๆ ทั้ง ในหนวย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวน
เสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดํา เนินงานของหนวยงานภาครั ฐ โดยกํา หนดใหหนวยงานควรมีการ
ประชุ มหรือสัม มนาภายในองค กร เพื่ อ ให ความรูเรื่ องการป อ งกั นผลประโยชนทับ ซ อนแก เจ า หน า ที่ เพื่ อป อ งกั น
ผลประโยชนทับซอน
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน
แกบุคลากรในองคการบริหารสว นตํา บลสัมฤทธิ์ เพื่อปองกันการทุจ ริตในการปฏิบัติราชการ จึ งไดจัด
กิจกรรมปองกันผลประโยชนทับ ซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตํา บลสัมฤทธิ์ เพื่อใหพนักงานทุ ก
คนทํา งานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
3.2 เพื่อเสริม สรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขา ราชการและเจา หน าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์มีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจาก
การทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด

๒๘
4. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
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
ยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน

๒๙
มาตรการที่ ๑
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสว นรวมไว เพื่อลด
ระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจาก
กันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปที่
ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองหรือผูดํา รงตํา แหนงระดับ สูงในองคกรตา งๆ ซึ่งไดสง ผลกระทบต อการพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศรวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม
จากสถานการณขางตน จําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมที่จะเขาใจ
สาเหตุและปจจัยที่นําสูการคอรรัปชั่น เพื่อจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ที่นํา ไปสู
การทุ จ ริ ต คอรรั ป ชั่น โดยเฉพาะในเรื่ องการปลู ก ฝ ง องค ความรูใ หมี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความขั ด แย ง ระหว า ง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจากป ญหาความขัดแยงกันระหว าง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่เกี่ยวของ
กับหลายมิติ ทั้งมิติดา นสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอย
พัฒนา
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสัม ฤทธิ์ จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ
Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือ
หลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ
ขาดจิตสํานึกในหนาที่ที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการ
ดํา เนินกิ จกรรมเพื่อเอื้อประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบต อ
สถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวนตํา บล
สัมฤทธิ์
3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํา งานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๓๐
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
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest

๓๑
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.2.ในการรักษาประโยชนสาธารณะ
โครงการที่ 1
๑. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ
2. หลักการและเหตุผล
การชะลางพังทลายของดินเปนปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งของประเทศ ซึ่งสวนใหญเกิดจากการที่ผิวดินถูกกัด
เซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ําทีไ่ หลบา ทําใหสูญเสียดินที่อุดมสมบูรณ มีผลตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการปองกันและแกไขปญหาจึง
พระราชทานพระราชดําริใหมีการนํา"หญาแฝก" พืชมหัศจรรย มาใชในการอนุรกั ษปองกันการชะลางพังทลายของดิน
และปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น เนื่องจากหญาแฝก เปนพืชที่มีประโยชนตอการอนุรักษดินและน้ํา รากหญาแฝกลึก
และยาวสาน กันเปนกําแพงธรรมชาติ อันแข็งแกรง แผกระจายลงไปในดินตรงๆ ชวยกรองตะกอน ลดความแรงของน้ํา
ที่ไหลบา รักษาหนาดิน และงายตอการดูแลรักษา
ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันการพังทลายของดิน โดยการนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในการนํา"หญาแฝก"มาใชในการอนุรักษปองกันการชะลางพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดขี ึ้น
องคการบริหารสวนตําบลบานไร จึงไดจัดทําโครงการปลูกหญาแฝกอนุรักษผืนดินและน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ขึ้น
3. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการรณรงคการใชหญาแฝกในการอนุรักษ
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลอม
๓.๒ เพื่อปองกันบริเวณที่มีแนวโนมที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะลาง และการพังทลายของดินไดสูง
๓.๓ เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรกั ษทรัพยากรดิน น้ํา และ
สิ่งแวดลอม
๓.๔ เพื่อดําเนินการตามนโยบายสาธารณะดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนการ
พัฒนาขับเคลื่อนมุงสูตําบลสุขภาวะขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3. กลุมเปาหมาย
- เกษตรกร และประชาชนในตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน ๑๐๐ ราย
- บริเวณพื้นที่คลอง ในตําบลสัมฤทธิ์
4. วิธีการดําเนินการ
๑ ประชุมชี้แจงถึงวัตถุประสงคของโครงการ
๒ ขอการสนับสนุนพันธุกลาหญาแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดินนครราสีมา
๓ ขอการสนับสนุนกําลังขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนนักเรียนและประชาชนทั่วไป เพื่อการ
ปลูกหญาแฝก และใหความรูเกี่ยวกับหญาแฝก
๔ ใหความรูในการปลูกหญาแฝกและสรางจิตสํานึกในการรักษาดินและน้าํ

๓๒
5. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564)
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
7. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ๕0,000.00บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑ สนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการรณรงคการใชหญาแฝกในการอนุรักษ
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลอม
๒ สามารถปองกันการพังทลายของดินมีแนวโนมที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะลาง และการพังทลาย
ของดินไดและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น
๓ ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
๔ ดําเนินการตามนโยบายสาธารณะดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและเปนการพัฒนา
ขับเคลื่อนมุงสูตําบลสุขภาวะขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๓๓
โครงการที่ ๒
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมพันธุไมยืนตนสําหรับปลูกในที่สาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ป เมื่อวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลหนวยงาน ภาคเอกชน องคกรมูลนิธิและประชาชนทุกหมูเหลาตางรูสึกปติยินดีและซาบซึ่งใน
พระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดไมไดที่ทั้งสองพระองคมีตอพสกนิกรชาวไทย ทั้งดานการเกษตร การชลประทาน การ
บําบัดทุกขบํารุงสุขแกอาณาประชาราษฎร โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องการอนุรกั ษทรัพยากรน้ําและปา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได
มีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบใหมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกลาวทั้งในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อใหคนในชาติไดแสดงความจงรักภักดีโดยพรอมเพรียงกัน อีกทั้งเปนการเผยแพรพระเกียรติคุณของ
ทั้งสองพระองคใหแผไพศาลไปยังนานาอารยประเทศ
องคการบริหารสวนตํา บลสัมฤทธิ์ ในฐานะที่มีหนาที่มีหนา ที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตํา บล และ
องคการบริหารส วนตํา บล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพิ่ม เติ ม ถึงฉบับ ที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗(๗) โดยกํ าหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังนั้น เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเปนมหามงคล และสนองแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษทรัพยากรน้ําและปา รวมทั้งเปน
การสรา งจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถแกไขปญหา
อุท กภั ยและภัย แลงให กับ ประชาชนไดในระยะยาว จึงไดจัดทํา “โครงการสงเสริ ม พั น ธุไ มยืน ตน สํา หรั บ ปลู กในที่
สาธารณะ”
3. วัตถุประสงค
1 เพื่อฟนฟูและเพิ่มพื้นที่ปาไมใหมีความสมบูรณ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและตนไมในทองถิ่น ชุมชนสนองพระราช
เสาวนียดา นการฟนฟูและรักษาทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
๒ เพื่อสรางความสามัคคี และใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน
๓ เพื่อรณรงคปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักใหประชาชนทุกหมูเหลา ไดมีสวนรวมในการฟนฟู อนุรักษ
และบํารุงรักษาทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
3. กลุมเปาหมาย
พื้นที่สาธารณะ หมูที่ ๑-๑๕ ในตําบลสัมฤทธิ์
4. วิธีการดําเนินการ
๑ เขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
๒ ขอรับการสนับสนุนกลาไมจากศูนยเพาะชํากลาไมหนองเต็ง อําเภอจักราช จังหวัดนคราชสีมา
3 ประชาสัมพันธ และประสานงานกับสวนราชการ สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวล และประชาชนในพื้นที่
ตําบลสัมฤทธิ์
4 เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ เพื่อปลูกตนไม
5 ดําเนินการปลูกตนไมพื้นที่สาธารณะ หมูที่ ๑-๑๕
6 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๓๔
5. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564)
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
7. งบประมาณดําเนินการ
๕0,000.00 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1 เพิ่มพื้นที่ปาไม พื้นที่สีเขียว และจํานวนตนไมในเขตตําบลสัมฤทธิ์
๒ ประชาชนมีจิตสํานึกและความรูสึกเปนเจาของ ตลอดจนรูสึกรักและหวงแหนทรัพยากรปาไมของชุมชน
๓ เสริมสรา งกระบวนการการมีสวนรวมดา นการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมทั้งบรรเทา
ปญหาสภาวะโลกรอนของภาครัฐ ชุมชน และประชาชนในทองถิ่น
๔ สรางความสามัคคีใหกับขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนนักเรียนและประชาชนทั่วไป

๓๕
โครงการที่ ๓
1. ชื่อโครงการ : 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 ไปชั่วกาล” คําขวัญพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯพระราชการแกประชาชนชาวไทย ไดสะทอนเปนอยา งดีถึงความเปน “นักอนุรักษ” ทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พระองคทรงแสดงถึงพระปณิธานอันแนวแนในการอนุรักษผืนปาใหคนไทย
อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนตํา บลหนาที่ตองคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ตระหนังถึงความสําคัญ เกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอนและสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอม ซึ่ง เปนการสนองพระราบปณิธ านของสมเด็จ พระนางเจา พระบรมราชินีน าถ
ดั ง นั้ น องคก ารบริห ารสว นตํา บลสั มฤทธิ์ จึ ง ได จั ดทํา “โครงการส ง เสริ ม การอนุ รักษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ” เพื่ออบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3. วัตถุประสงค
1 เพื่อใหเยาชนและประชาชนไดรับรูถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนและผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
2 เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งบรรเทาปญหา
สภาวะโลกรอนในพื้นที่
3 เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไม
4 เพื่อเปนการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. กลุมเปาหมาย
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
4. วิธีการดําเนินการ
ดําเนินการฝกอบรมโดยการบรรยาย
5. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564)
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๓๖
7. งบประมาณดําเนินการ
20,000.00 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1 เยาชนและประชาชนไดรับรูถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนและผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
2 เกิดกระบวนการมีสวนรวมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งบรรเทาปญหาสภาวะโลก
รอนในพื้นที่
3 เยาวชนและประชาชนมีจติ สํานึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไม
4 เปนการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

๓๗
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.๑ .ใหมีจิตสาธารณะ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : ฝกอบรมสภาเยาวชนตําบลสัมฤทธิ์
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่มุงเนนการสงเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพในสังคมปจจุบัน รวมทั้งในองคกรเอกชนและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อใหเด็กเติบโตเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
การเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนาของโลก ที่เนนดานเศรษฐกิจ วัตถุนิยม และบริโภคนิยมในประเทศไทย
สงผลกระทบตอสังคมและวิถีชีวิตความเปนอยูของเด็กและเยาวชนไทย ทั้งในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสังคมโดยรอบ ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศที่เนนการเจริญเติบโตดังกลาว สงผล
กระทบตอปญหาความไมเปนธรรมและความเสมอภาคทางสังคม การพัฒนาที่ไมสมดุลประชาชนละทิ้งถิ่นฐานอพยพเขา
สูเมือง ขาดจิตสํานึกรักทองถิ่นสภาพเศรษฐกิจที่รัดตัว กดดันตองใหพอ/แมทํางานหนัก ไมมีเวลาเลี้ยงดูลูก หรือเลี้ยงดู
ในแบบที่ไ มเหมาะสมสงผลต อการพัฒ นาบุคลิก ภาพของเด็กและเยาวชนการปรั บตัว เขา กับสังคมหรือ สิ่งแวดล อม
ประกอบกับสื่อที่มีอิทธิพลอยางกวางขวางที่มิไดสํานึกถึงผลที่ตามมาจากการเผยแพรขาวสารขอมูลที่กระตุนยั่วยุ และ/
หรือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนกลายเปนนักบริโภคแฟชั่น กอใหเกิดปญหาเด็กติดเกมส การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
การเสพยาเสพติด การเลนการพนันความรุนแรงและการทํารา ยรางกายซึ่งกันและกัน เปนตน เด็กและเยาวชนตํา บล
สัมฤทธิ์ มีหนาที่ดแู ลการสนับสนุนสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในชุมชนไดมีการศึกษาและเรียนรู เรื่องยาเสพติด จึงไดจัด
โครงการฝกอบรมสภาเยาวชนตําบลสัมฤทธิ์ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่ อเปน การสง เสริมใหเ ด็ กนัก เรีย นและเยาวชนในพื้น ที่ตํ า บลสัม ฤทธิ์รูเทา ทัน ภั ย ยาเสพติด ทํา ให รู
สถานการณของยาเสพติด
๓.๒ เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการตอตานและเรงปราบปรามยาเสพติด
๓.๓ เพื่อเปนการเสริมความเขมแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตําบล และเกิ ดเครือข ายมีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมสรางสรรคในสังคม
4. เปาหมาย
เยาวชนตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน ๔๐ คน
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 ประชาสัมพันธใหเขารวมโครงการ
5.3 จัดโครงการฝกอบรมสภาเยาวชนตําบลสัมฤทธิ์ในชวงเดือนพฤษภาคม
5.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

๓๘
6. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
7. งบประมาณดําเนินการ
๕0,000.00 บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการและสังคม องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนไดเรียนรูถึงความสําคัญของปญหายาเสพติด
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีประสบการณตรงในการเรียนรูปญหาที่เกิดจากยาเสพติด ปญหาชีวิต ปญหาสุขภาพ
เพื่อสรางภูมิคุมกันปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นไดกับตนเองและคนรอบขาง
๑๐.๓ มีเครือขายแกนนําเด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด และขยายผลตอเนื่องไปยังเยาวชนในตําบล
๑๐.๔ มีกลไกความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับฝายปกครองในพื้นที่ในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

๓๙
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ
ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ งสูการเป นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูป แบบ โดยไดรับ ความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้ ง ชาติ ต า นทุ จ ริ ต” มี เ ป า หมายหลัก เพื่ อ ให ป ระเทศไทยได รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได
นั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจาก
ที่เปนอยูในปจจุบัน 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)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาใน
ระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมขื่น
ใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางาน
ราชการสว นท องถิ่ นสว นให เหือ ดหายไป และหากจะว า กัน ไปแลว เรื่อ งในทํ า นองเดี ย วกั น นี้ก็ ส ามารถเกิด ขึ้ น กั บ
คนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และ
มากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาใน
เรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา

๔๐
แม วา โอกาสหรือชองทางที่คนทํา งานในทองถิ่นจะใช อํา นาจใหออกนอกลูน อกทาง จะมีไดไ มม ากเทากั บที่
คนทํางานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคา ของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
กอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดว ยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน การทุ จริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลัก
ธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไป
ใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๔๑
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์มีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๔๒
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแตงตัง้
โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจา งประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตํา บลสัมฤทธิ์ เปน บุคลากรที่มี
ความสํ าคัญ ตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ ของงานใหเกิ ด
ประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการใน
การทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อ
นําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
เพื่อใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบา นเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๔๓
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไมนอยกวา
90 %
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไมต่ํากวาระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกัน การทุจริตของ
เจาหนาที่ได

๔๔
มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ของ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับ
หนวยงานตา งๆ ขององคการบริ หารสวนตําบล นั้น มักจะประสบปญหาด า นการอํา นวยความสะดวกในการติดต อ
ราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําให
การบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดขั้ นตอนการให บ ริก ารและไมส รา งเงื่ อนไขขั้ นตอนที่มี ความยุ ง ยาก จึ ง จํา เป น ตอ งมีม าตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตําแหนงหนาที่ราชการ
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 จัดทํา หนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถื อ
ปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรบั อยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต

๔๖
กิจกรรมที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายก
องคการบริหารสวนตํา บลสัมฤทธิ์ ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใส
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขา ราชการองคการบริหารสวน
ตํา บล เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบั ติราชการของพนักงานสวนตํา บลองคการ
บริ หารสว นตํา บลสัม ฤทธิ์ รวบรวมและเสนอผลการพิ จารณากลั่ นกรองการประเมิ น ผลการปฏิบัติราชการใหแ ก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์พิจารณา
ทบทวนผลการพิจ ารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล เสนอมา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๔๗
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

๔๘
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทางเดียวกัน
และสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนท องถิ่นจึ งมีกิจกรรมควบคุ มให
บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปน
เรื่องสํา คั ญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองทํ าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจํา เปนตอการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
จัดทํา ทะเบียนคุมเงินรายจา ยตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ า ยตาม
งบประมาณที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๔๙
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

๕๐
กิจกรรมที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎี กาว าดว ยหลักเกณฑแ ละวิธีการบริ หารกิจ การบานเมืองที่ ดี ซึ่งกํ า หนดให มีก ารบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ผูอํานวยการกองคลัง
4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๕๑
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรบั ทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจา งให มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาเปนประโยชนกับประชาชน

๕๒
กิจกรรมที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทํา คูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการ
จัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของ
กับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทบั ซอน
10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได

๕๓
โครงการที่ ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจา ยเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความ
โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่ อ ให เปน ไป ตามพระราชบัญ ญัติข อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎี กาว า ดว ย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการ
ดํา เนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ
วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได
เกิ ดประสิทธิ ภาพและเกิดประโยชนสูง สุดแก ประชาชนในทอ งถิ่น จึงมีความจํา เป นตองจั ดโครงการเผยแพรขอมู ล
ขา วสารด านการจั ดซื้อ – จัดจา ง เพื่อใหประชาชนไดเข าถึ งขอมูลข าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจา งขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ
ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจา ง ตามแผนงาน/โครงการตา งๆ ขององคการบริหารสว นตํ าบลสัมฤทธิ์ที่
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ และชุมชนตางๆ ภายในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์

๕๔
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริ หารสวนตํา บล
สัมฤทธิ์ ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขา ถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อ-จัดจางได

๕๕
2.2.3 สรางความโปรง ใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเ กิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดนดําเนินการ
จัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานองคการบริหารสวน
ตํา บลสัมฤทธิ์ เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจ
หนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชน
ผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวางศูนยบริการ
รวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของ
แตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวก
แกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ องคการบริหารสว นตําบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟา
สาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดาน
การสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดา นงานสาธารณสุข, ดา นการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการ
สงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น,
ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการ
สาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด
การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
3. วัตถุประสงค
3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๕๖
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดํา เนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ํา
เพื่ อการบริโภค, ด านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ด านการสงเสริมผูสูงอายุ , ดา นการสง เสริม
ผูด อยโอกาส, ดา นงานสาธารณสุข, ดา นการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดา นการสงเสริมอาชีพ, ดา นการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ
10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน

๕๗
โครงการที่ ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยคํา นึงถึง การมีสวนรว มของประชาชนในการจัดทํ า แผนพั ฒนาเทศบาล การจั ดทํ า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทํา บริการ สารธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ นั้น
องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการ
หรือไม การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรบั บริการ
เพื่อใหเปนไปตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชน
สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ประกอบกับจังหวัด แจงใหองคการบริหารสวน
ตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพื่อประโยชนในทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง อีกทั้งเพื่อเปน
การสรา งความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้
ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ โดยยึด
ประโยชนสุขของประชาชน
3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน 1 ครั้ง ตอป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตตําบลสัมฤทธิ์

๕๘
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบที่กําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน
6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ หมวดคา
ใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการจางสํารวจความ
พึงพอใจของผูรบั บริการ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

๕๙
กิจกรรมที่ ๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น รูปแบบหนึ่งที่ มี
อํา นาจหนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตํ าบล
หนาที่ตามพระราชบัญญัติกํา หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยา งเสมอ
ภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยาง
ทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปน
ชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผู
ใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคาํ นึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยา งโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อ
บรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติ งานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความ
ตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการประชาชน
โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรา งกลไกในการปฏิบัติราชการดา นการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับ
บริการ
3.2 เพื่อให ประชาชนผูมาขอรับ บริการไดรับ ความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน
3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ
3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทําการ
ประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๖๐
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการตามลําดับ
คิว
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ
6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพื่อนํามาปรับปรุง แกไข
การใหบริการอยางมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมไดเบิกจายงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่ใหบริการ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอ ยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ
- การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่

๖๑
มาตรการที่ ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยประชาชนในพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปน
สังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติใน
การใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความ
โปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความ
พิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝก อบรมและอื่นๆ สอดคลองกั บมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีก าวา ดวยหลักเกณฑ และวิ ธี การบริหารกิจ การ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการ
บริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได
ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลบสัมฤทธิ์ จึงมีการนํ า
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการแกประชาชน
อยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ รวมถึงการ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกํา หนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปน
ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน
โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน
6.2 จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการดํา เนินการให
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมีกลอง
วงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ
6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผูพิการ
6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง

๖๒
6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box) มาประยุกตใช
ในการประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมไดเบิกจายงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรบั บริการ

๖๓
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี กาวา ดว ยหลัก การบริหารจัดการบา นเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กํา หนดใหอ งคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟง
และสํา รวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับ บริการ เพื่อปรับ ปรุงการบริหารงานใหสอดคล องกับความตองการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และ
ไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยา งนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ตามกฎหมายเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ใหสั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตําบลสัมฤทธิ์
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ
ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๖๔
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบ
อํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายก
เมอบอํานาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนํา ผลดังกลาวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก และผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรบั ความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
เจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น

๖๕
โครงการที่ ๑
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายที่
เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทาง
และแนวทางการบริหารราชการดังกลา ว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิ จ การบ า นเมื องที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกํา หนดใหอ งคกรปกครองสว นทอ งถิ่ น จัด ทํา หลั ก เกณฑ ก ารบริ หารกิ จ การ
บานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
การอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรว มกันปรับ ปรุงและแก ไขกระบวนการ
ทํ า งานเพื่ อสามารถตอบสนองความตอ งการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่ อประชาชนมารับ บริก ารแลว เกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
เขตตําบลสัมฤทธิ์ ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูม า
ติดตอขอรับบริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตําบลสัมฤทธิ์ และผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๖๖
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
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 ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 - 2564
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรบั การบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพ ธ ในดา นการบริการประชาชนผูมาติดต อ
ขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ได

๖๗
2.3.2 มีการกระจายอํา นาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ การสั่ง อนุญ าต อนุ มัติ ปฏิ บั ติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อเปน
การชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข า ยของความรั บ ผิ ด ชอบที่จ ะมอบหมายใหผู ใ ต บั ง คับ บัญ ชา จะพิจ ารณาถึ ง ความสํ า คั ญ คุ ณสมบั ติ ความรู
ความสามารถในการที่จ ะดํา เนินการเรื่องนั้นเปนอยา งดี ดว ยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่ อให การบริ หารงาน
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาใน
เชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ภายใตกรอบอํ านาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
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 ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

๖๘
มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 ไดบัญ ญัติเกี่ยวกับอํา นาจหนาที่ข องนายกองคการบริหารสวนตํ า บลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้ งมี
กฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การที่นายกองคการบริหาร
สวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้น
ได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น องคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายก ใหรองนายก ปลัด ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่
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. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด อบต.และหัวหนา
สวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น รูปแบบหนึ่งที่ มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตํา บล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหนา ที่ ตามพระราชบั ญญัติกํ าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํา นาจใหแกองคกรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนา ที่ตามกฎหมายอื่นที่กํ าหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยูกับฝ ายบริหาร ไมมีการกระจายอํา นาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ
ลา ชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทํา การทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเป นไป ตามพระราชบัญ ญัติสภาตํา บลและองคการบริหารสว นตํา บล พ.ศ. 2537 แก ไขเพิ่ม เติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ตองเปนไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดขั้ นตอนการให บ ริก ารและไมส รา งเงื่ อนไขขั้ นตอนที่มี ความยุ ง ยาก จึ ง จํา เป น ตอ งมีม าตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๗๐
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรบั อยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต

๗๑
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องคกรที่ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน
และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการคัดเลือกระดับหมูบาน
เขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพื่อ
เปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู
3.2 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป
3.3 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู
มีจิตสาธารณะ
6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

๗๒
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน

๗๓
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํา รัสชี้แนะแนวทางการดําเนิน
ชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนน
ย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความ
เปลี่ ย นแปลงต า งๆ ซึ่ ง การเกษตรในสมั ย ก อ น เกษตรกรจะทํ า การผลิต เพื่ อ การบริ โ ภคโดยอาศั ย ธรรมชาติ ตาม
สภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของ
สวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพ ยากรจากภายนอกมากขึ้น
ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภค
และจํ า หนา ยในลักษณะเศรษฐกิจ พอเพี ย งอีก ครั้ง การปลูก ผัก สวนครัว รั้ว กิน ได จึงเป น อี ก แนวทางหนึ่งที่น า สนใจ
เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภั ยจากการใชสารเคมีและ
สารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการ
ลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่มรายได
ใหแกครอบครัวอีกดวย
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลสัมฤทธิ์ คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุน
ในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขต
ชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ํา ในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณที่
เกี่ยวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมี
รายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํา กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน
อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย
3. วัตถุประสงค
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร ถายทอด
ใหแกเกษตรกร
4. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๗๔
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลสัมฤทธิ์
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร
5.4 ประชาสัมพันธ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตั ว ชี้ วั ดที่ 1 ระดับความสํา เร็จของเกษตรกรสมัครใจเขา รว มโครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ยง เพื่อ สนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตั วชี้วั ดที่ 2 ระดับ ความสํ า เร็จ กิจกรรมถ า ยทอดใหค วามรู ของศูน ยเ รี ยนรู โ ครงการอั น เนื่อ งมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ
10. ผลลัพธ
10.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
10.2 ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบล
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดํา เนินงานของหน วยงานภาครั ฐไดกํ าหนดดัช นีในการ
ประเมินที่คาํ นึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองคกรที่นํา ไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คา นิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเป นสิ่ งที่
ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมใน
การตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่ง
สําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึง
ภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบา นเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อ
เปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานให
สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อให บุค ลากรปฏิบัติราชการดว ยความซื่อสัต ย สุจ ริต มีคุ ณ ธรรม ตามแนวทางการบริ หารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทกุ สวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
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กิจกรรมที่ ๑
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบตั ิราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการปฏิบัติ
หนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมื องที่ดี โดยเฉพาะอย างยิ่ งใหคํานึ งถึงความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิ จการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร
หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมี
คณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ
การให บ ริก าร ความพึ งพอใจของประชาชนผูรั บ บริก าร ความคุมคา ในภารกิจ ทั้ ง นี้ ต ามหลั กเกณฑ วิ ธี การ และ
ระยะเวลาที่กําหนด
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ กับปลัดองคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ และหัวหนา สํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํา นัก/กอง/ฝาย เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 เพื่อ ใหหนวยงานระดับ สํานัก/กอง/ฝา ย มีค วามเขา ใจเกี่ยวกับ ขั้น ตอน วิ ธีการ และรายละเอีย ดการ
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
บริ ห ารสว นตํา บล และปลัด องคก ารบริหารสว นตํา บลกั บหัว หนา หนว ยงานในสั งกั ด พรอมคณะทํา งานได รว มกั น
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
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4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขา ใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับดูแลและ
ติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว
1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่ อใหการดํา เนิ นงานบรรลุตามเปาหมายหรื อ
ตัวชี้วัดที่กําหนด
1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิ บัติ
ราชการในเบื้องตน ไมเปนไปตามเปา หมายที่กํา หนด เพื่อ หาแนวทางแกไ ขให การปฏิบัติงานบรรลุ ผลสั มฤทธิ์ ตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ไดรับ
5
4
3
2
1
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบที่ จ ะเป น ปจ จั ย สํา คั ญ ชว ยใหก ารดํ า เนิน งานตามภารกิ จ ขององค ก ารบริห ารส ว นตํ า บล เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการ
บริหารสวนตําบล ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ
การใหความรวมมือ กั บสํา นักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีแ ละงบการเงินประจํา ป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคาํ ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว
อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง. แลว แต สตง. ยืนยันวา
ยังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45
วัน นับจากวันที่ไดรบั ทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ
ดํา เนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดํา เนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เที่ยง
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เพื่อความโปรงใส และปองกัน
การทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๘๐
6. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํา นัก /กอง ใหความรว มมือกับหนว ยตรวจสอบที่ไ ด ดํา เนิน การตามอํา นาจหนา ที่เ พื่ อการตรวจสอบ
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 กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต
10.2 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส และปองกัน การทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

๘๑
มาตรการที่ ๑
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทได
ให อํา นาจขา ราชการในหนว ยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวา ราชการจัง หวัดและนายอํา เภอกํา กั บดูแ ลให องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว
ในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํา นาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะ
เกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมืองทองถิ่น
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตา งๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่
สําคัญ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดมาตรการ “ใหความรว มมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนา ที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน LPA
จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๘๒
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ

๘๓
มาตรการที่ ๒
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผาน
ชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหารสวน
ตํ า บลสัมฤทธิ์ รวมถึง จัดทํา คูมือดํา เนินการเรื่องรองเรีย นขององคการบริหารส วนตํา บลสัม ฤทธิ์ ขึ้น เพื่อดํา เนิน การ
มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตา งๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทาง
เดียวกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รบั ผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6.3 จั ดประชุม ใหความรูเจ า หนา ที่ผูรับผิด ชอบเรื่องรอ งเรียนเพื่ อใชเ ปน มาตรฐานในการปฏิ บัติ งานและ
ดํา เนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใส
และเปนธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถ
เขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๘๔
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลสัมฤทธิ์

๘๕
2.5.3 ดํา เนินการใหมีเ จา หนาที่ที่ รับ ผิด ชอบดํา เนินการให เ ป นไปตามกฎหมาย กรณี มี เ รื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
มาตรการที่ ๑
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่ อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได
ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโ อชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐ บาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการป องกันและแกไ ขปญหาการทุ จ ริ ตประพฤติมิช อบเปน ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดจัดทํามาตรการการดํา เนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริห ารสว นตํา บลสัมฤทธิ์ วา ปฏิบัติร าชการตาม
อํา นาจหนา ที่โ ดยมิช อบขึ้น ทั้ง นี้ เพื่อ ใหป ระชาชนหรือผูมีสว นไดเ สีย ไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และ
เปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลสัมฤทธิ์ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส
เปนธรรม
4. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๘๖
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดํา เนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเข าองคป ระกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ
6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล
ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน
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
ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่

๘๗
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ “โครงการจัดทําคาบริการพื้นที่เว็ปไซตรายปและคาธรรมเนียมชื่อโมเมนเนมรายปเว็ปไซต ของ
อบต.สัมฤทธิ”์
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู โดยมีเจตนารมณใหประชาชน
มีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรบั ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์จึงไดใหมี
สถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว เพื่อที่ประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่
ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษา
ประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค
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

๘๘
กิจกรรมที่ ๑
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววาภายใต
บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขา วสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส
การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ วาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรอง
สําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ขึ้น
2. เพื่ อใหบ ริก ารขอ มู ลขา วสารของราชการไว ใหป ระชาชนเขา ตรวจดู ศึก ษา ค น คว า 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. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561
จํานวน 1 ชุด
3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูล
ขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ
6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.4 จั ดทํา รา งประกาศฯ เรื่องคา ธรรมเนีย มการทํ าสํา เนาและการรับ รองสํา เนาขอ มู ลข าวสาร เสนอต อ
ผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด

๘๙
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ณ สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลสัมฤทธิ์
2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ

๙๐
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการบริหารงาน
ของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส
ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขา วสาร ในการดํา เนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเป นการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพื่อ สงเสริม บทบาทการมีสว นรวมของภาคประชาชนในการติด ตามตรวจสอบการทุจริ ตประพฤติมิช อบในภาครั ฐ
เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
เพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในตําบลสัมฤทธิ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุ
ตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง ผาน
ทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
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3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมีสวน
รวมตรวจสอบของประชาชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการดําเนินงานผานสื่อการ
ประชาสั มพั นธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุป เพื่อใหความรูความเขาใจไดงายในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือ ชวงระยะเวลาอัน จํา กัดนั้นเปนเรื่องที่ตองปู พื้น ฐาน สร า งความนา เชื่ อถื อ และนา สนใจใหกับ
กิจ กรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตํา บล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็น ความเกี่ยวโยงกัน ของกิจกรรม/
โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวม
รับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การ
ใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละขั้นตอนที่ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนยอมรับและให
ความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ใหประชาชนไดรับทราบ
2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
อยางถูกตองและโปรงใส
3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน
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
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8. งบประมาณดําเนินการ
20,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์เปนตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนได รั บ ทราบเข า ใจถึง บทบาท ภารกิ จ ของเทศบาลและมี ค วามพึ งพอใจในสื่ อ เอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนใน
ทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา
66 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 )พ.ศ. 2552
โดยใชแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล เปนเครื่องมือนําสูการปฏิ บัติและเปน กรอบในการทํ างบประมาณ
รายจ ายประจํา ป และงบประมาณรายจา ยเพิ่มเติม โดยอาศัยอํา นาจระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยการจั ดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ขอ 7 (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุม
ประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความ
ต อ งการ ประเด็น การพั ฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชว ยเหลื อทางวิ ชาการ และแนวทางปฏิ บั ติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป
ดัง นั้ น เพื่ อ ให เกิ ดธรรมาภิบ าลในการพัฒนาทองถิ่น โดยกระบวนการมีสว นรว มของทุ ก ภาคส วนในสั ง คม
หมูบาน ชุมชน ใหมากที่สุด อีกทั้งเปนการเสริมสรางกระบวนการ การเรียนรูในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตํา บล โดยแผนพัฒนาชุมชนไดสนองตอบ
ปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง และยังเปนการลดขั้นตอนกระบวนการและความซ้ําซอนในการจัดทํา
แผนขององคการบริหารสวนตํา บล ที่อาจเชิญ คณะกรรมการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล มาเขารวมประชุมประชาคมทองถิ่นในการจัดทําแผนชุมชน พรอมกันทีเดียว และเพื่อใหเปนไปตามที่
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 ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวน
ตําบลสัมฤทธิ์
2. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์นําแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่มีประสิทธิภาพ
และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ภายใตการบริหารงาน โดยใชหลักธรร
มาภิบาล
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3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูขั้นตอนกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน
4. เปาหมาย
๑. คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
2. ผูนําชุมชน (กํานัน,ผูใหญบาน,กรรมการหมูบาน,โตะอิหมาม และสมาชิกสภา อบต.)
3. สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
4. ผูแทนกลุมประชาชนและประชาชนในพื้นที่
5. เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2564
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําหนังสือแจงกลุมเปาหมาย
2. แจงประสานขอความรวมมือจากกํานัน ผูใหญบาน ประชาสัมพันธโครงการ
3. ประชุมประชาคมตําบล เพื่อนําปญหาความตองการจากประชุมประชาคมหมูบานจัดลําดับ
ความสําคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
4. ประเมินผลโครงการ
7. งบประมาณ
๓๕,000.- บาท
8. สถานที่ดําเนินการ
หมูที่ ๑-๑๕ ของตําบลสัมฤทธิ์
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
- สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
- สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพิมาย
- ศูนยสุขภาพชุมชนประจําตําบลสัมฤทธิ์
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหาร
สวนตําบลสัมฤทธิ์
2. องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์สามารถนําแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่มีประสิทธิภาพ
และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลสัมฤทธิ์ ภายใตการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล
3. สามารถสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูขั้นตอนกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน
11. การติดตามและประเมินผล
1. จํานวนผูเขารวมประชุมตามประกาศสัดสวนประชาคมตําบล ไมนอ ยกวารอยละ 60
2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใชแบบติดตามประเมินผล

๙๕
กิจกรรมที่ ๑
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต อ งการของประชาชน องคก ารบริห ารสว นตํา บลสัม ฤทธิ์ จึง มีการจัด ตั้ง ศูน ย รับ เรื่อ งราวร อ งทุก ขเ พื่อ ไว
สํา หรับ รับ เรื่องรองเรี ยน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามา
เปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3.3 เพื่อเสริมสรา งความสัมพันธอันดีระหวา งบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์กับประชาชนใน
พื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียที่
เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และ
ผูมสี วนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือ
บรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 0๔๔-๔๘๒๙๐๐ ทางโทรสารหมายเลข 0๔๔-๔๘๒๙๐๑
6.3 ทางเว็บไซต
6.4 ทางไปรษณีย

๙๖
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมใน
การสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดํา เนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

๙๗
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์เคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนย กลางที่จะไดรับการบริการอย างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงได
จัดทํา โครงการองคการบริหารสวนตํา บลสัมฤทธิ์เคลื่อนที่ เพื่อสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนว า
ตองการใหองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูใน
อํา นาจหนาที่ อาจดํา เนินการดว ยตนเองหรือรว มมือกับองคกรเอกชนโดยเนนให บริ การฟรี แก ประชาชน หรือหาก
จําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
ซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามา
เปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์กับประชาชนใน
พื้นที่
4. เปาหมาย/ผลลัพธ
นํา บริการในหน า ที่ข องทุกสว นงานขององคก ารบริหารสว นตํา บลสัม ฤทธิ์ ออกไปใหบ ริก ารแกป ระชาชน
หมุนเวียนชุมชนตางๆ ในพื้นที่ทั้งหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
กําหนดใหออกเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน
6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่
7. นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

๙๘
7. ระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดออกใหองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์เคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
8. งบประมาณดําเนินการ
๗๐,๐๐๐ บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ
ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ อยาง
ทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมี
เจา หนา ที่ ขององคการบริหารสวนตํา บลสัมฤทธิ์รวมรั บฟ ง ทั้ งในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน

๙๙
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผรู องเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้ง
จะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่
ถูกตอง และตองเป นธรรมกับทุก ฝา ย เมื่อดํา เนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแล วให แจ งผูร อง
รับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561 – 2564
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
9. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข

๑๐๐
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด
1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 - ขอ 12 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการบริหาร
สวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

๑๐๑
กิจกรรมที่ ๑
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขางใหมและมี
จํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีสวนรวม
ของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์จึงไดจัดทําโครงการ ประชุมประชาคมหมูบาน
และประชาคมตําบลประจําป ขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจการมี สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อเผยแพร
ความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟ งความคิดเห็น
ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมา อีกทางหนึ่งดวย
4. เปาหมาย
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจําตําบล
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่
5.2 แตงตั้งคณะทํางาน
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ 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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น

๑๐๒
กิจกรรมที่ ๒
1. ชื่อโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่น เปน
สําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมาดวยตนเอง ดัง
ความหมายของแผนแมบทชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนด
ทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรม
ดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพ
ของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบมนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรว มกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการพัฒนา
อยา งมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกํ าหนดกิจกรรมที่
ตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได
4. เปาหมาย
ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตามสายใน
หมูบาน
5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ
5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยูไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยา งทั่วถึงและเทาเทียมความรวมมือกัน ของคนใน
ชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวม
ในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได

๑๐๓
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวน
รวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3. วัตถุประสงค
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) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ 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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดํา เนิน งานขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนัก ถึ ง สิ ทธิ หน า ที่ แ ละบทบาทในการมี ส ว นรว มและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง

๑๐๔
3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิ บัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจ
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ตอไป
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสว นตํา บลสัมฤทธิ์ มีการขับเคลื่อนอย างเปน
รูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิ ธีการบริหารกิ จการ
บา นเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์
3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๑๐๕
6. วิธีดําเนินการ
1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล
4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

๑๐๖
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสํา คัญที่จะชวยใหการดํา เนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตํา บล
สัมฤทธิ์ เปนไปอยา งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหารสามารถนํา
แผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทํ าใหการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.
2544
3.2 เพื่ อพิสูจนความถูกตองและเชื่ อถือไดของขอมูลและตัวเลขตา งๆ ทางดา นการบัญ ชี และดา นอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวา เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คํา สั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบลทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือได ของขอมูลและตัว เลขตา งๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรั บโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํา นึงถึง ประสิทธิ ภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวย
รับตรวจ

๑๐๗
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพ ยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย สิน และการใชทรัพ ยากรทุ ก
ประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด
เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มอี ยูอยางคุมคา ประหยัด

๑๐๘
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์จึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่ อรายงานการติด ตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผู กํา กับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ตามกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ นผลการควบคุม ภายใน ระดับ หน ว ยงานย อย ดํ า เนิ น การประเมิ น
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดั บองคก ร ดํา เนินการรวบรวม เพื่อ จัดทํ า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
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

๑๐๙
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญ และเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมว า จะเปน ใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงาน
ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมา
การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจ
อยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การ
ควบคุม ดา นการเงิน และบัญ ชี และการปฏิบั ติใ หถูก ตอ งตามระเบียบหรือ กฎเกณฑที่ ทางราชการกํา หนดไว ซึ่ ง ไม
ครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดาน
และสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทํา ใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และ
มอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคน
เดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมิน และการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพ ยากรเป นไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือ
ดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทํา
ใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค

๑๑๐
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหาร
ทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)

๑๑๑
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสํา คัญหรือเปน หัวใจขององคกรจึ งมักจะ
กําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือ
หนวยงาน เพื่อใหมปี ระสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจ ารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดย
เครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบ
ได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส
และเปนธรรม
3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน
ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแตงตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแ ตง ตั้ง ไดมีการประชาสัม พัน ธ ไ ปยั งหนว ยงานอื่ น และ ก.อบต.จัง หวั ดอื่ น รวมถึ ง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
- ในการบรรจุ แต งตั้ งได มีก ารแตง ตั้ง คณะกรรมการจากหน ว ยงานอื่ น เป น กรรมการ รวมถึ ง มีก ารแตง ตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง

๑๑๒
- การบรรจุ แตงตั้งจะตองไดรับ การตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสว น
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด
- มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคณ
ุ สมบัติท่จี ะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
ตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวน
ตําบลสัมฤทธิ์
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตําแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่ตนเอง
เห็นวาไมเปนธรรมได
- การเลื่ อ นระดั บ /การเลื่ อ นตํ า แหน ง จะต อ งได รั บ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จะออกคําสั่งแตงตั้งได
ตองไมกอนวันที่องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยาง
เครงครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงิ น เดื อ น มี ก ารนํ า ข อ มูล มาใช ป ระกอบการตั ดสิ น ใจ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ เช น ข อ มู ล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม
และขอมูลการลา เปนตน
- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินที่ไมเปนธรรม
- นายกองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน

๑๑๓
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนา
ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ
ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํา กับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ยาย ของ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผล
ที่เกิดขึ้นดังกลาวได

๑๑๔
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การ
หาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
กิจกรรมที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิก จา ยเงิ นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน การคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงินออกจาก
คลั ง ขององคก รปกครองส ว นท องถิ่ น ได สํ า หรั บ การใชป ระโยชน ใ นทรัพ ย สิ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ก็
เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวย
ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลให
การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จ ายเงินและการใชป ระโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลสัมฤทธิ์
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เกิดความโปรงใสตรวจสอบได
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
5. วิธีการดําเนินการ
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทาง
เว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๑๑๕
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
9. ตัวชี้วัด
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๑๑๖
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริห ารสว นตํา บลสัม ฤทธิ์ เห็น ถึ งประโยชนจากแนวคิ ด การบริ หารราชการแบบมี สว นรว มตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการ
กําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทาง
หรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
พัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขา มามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหาร
ราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและ
เพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหาร
สวนตําบลสัมฤทธิ์
3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
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 แตองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมใหความรูความเขา ใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ างทุ กครั้ง เพื่อใหเจ าหนาที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและ
ถูกตอง

๑๑๗
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น

๑๑๘
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบ ทบาทความสํา คัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสั งคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริก ารใหแกชุม ชนจึงเปนเรื่องที่สํา คัญ อยา งยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปน สิ่งสํา คัญประการหนึ่ ง ที่
องคการบริหารสวนตํา บลสัมฤทธิ์ ไดดํา เนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครองสวน
ท องถิ่ น มีความรูความเขาใจในการปฏิ บัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขา ใจเกี่ยวกับ ระเบียบขอกฎหมายตา งๆ ที่
เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยา งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดู
งานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น ใหทองถิ่น
มีความเจริญกาวหนา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการทํางาน
ตามบทบาทและอํานาจหนาที่
3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน 10 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ และหนวยงานที่จัดฝกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงาน
ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิกสภา
ทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ
6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผานนายกองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงานเสนอนายก
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ทราบ

๑๑๙
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรบั การเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน 10 ราย ไดรับการฝกอบรม

๑๒๐
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบทีเ่ กี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝา ยใด
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลายองคประกอบ และ
หลายฝายโดยเฉพาะอยา งยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มา
จากการเลือกตั้ง ฝา ยขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาที่ของตนอยาง
เขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอ
แกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน จึงไดดํา เนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพื่อเปนการ
สงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค
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

๑๒๑
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ผลลัพธ
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี

๑๒๒
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของพวก
พอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนา ที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนง
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชั่นการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบา นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้
เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา
และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น
6.2 เชิ ญ คณะกรรมการชุมชน หรือตัว แทนชุ มชนเปนคณะกรรมการเฝา ระวั งการคอรรัป ชั่ น ขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอรรปั ชั่นได
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชั่นในตําบล

๑๒๓
มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาที่ท่ตี องเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา แผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม
การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปญหาเกี่ ยวกับการทุจ ริตคอรรัป ชั่นสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปน วงการระดับท องถิ่ นจนถึง
ระดั บ ชาติ ซึ่ง องคก ารบริห ารสว นตํ า บลสั มฤทธิ์ ภารกิจ หน า ที่ ในการบริ หารราชการท อ งถิ่ น ใหมี ค วามก า วหน า
เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนา
ทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาให
เจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่น ในการนี้ การมีเครือขายที่ดี
ที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบ
เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขา ยดังกลา วเปนสิ่งจํา เปน จึ งได จัดทํา
มาตรการสง เสริม และพัฒ นาเครือขา ยดา นการปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดํา เนิน งานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์
4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์เขามามีสวนรวมใน
การเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
5. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์

๑๒๔
6. วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การทุจริตตําบลสัมฤทธิ์
2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดย
การลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย
3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสว นตํา บล
สัมฤทธิ์ ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
5. ทํา บั น ทึกข อตกลง (MOU) รว มกันระหวา งองคก ารบริหารสว นตํา บลสัมฤทธิ์กับ บุคคล องคกร สวน
ราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์

๑๒๕
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาคสวนใน
สังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ให
เกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นและมี สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน 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

๑๐๗
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพ ยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย สิน และการใชทรัพ ยากรทุ ก
ประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด
เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มอี ยูอยางคุมคา ประหยัด

๑๐๘
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์จึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่ อรายงานการติด ตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผู กํา กับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ตามกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ นผลการควบคุม ภายใน ระดับ หน ว ยงานย อย ดํ า เนิ น การประเมิ น
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดั บองคก ร ดํา เนินการรวบรวม เพื่อ จัดทํ า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
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

๑๐๙
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญ และเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมว า จะเปน ใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงาน
ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมา
การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจ
อยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การ
ควบคุม ดา นการเงิน และบัญ ชี และการปฏิบั ติใ หถูก ตอ งตามระเบียบหรือ กฎเกณฑที่ ทางราชการกํา หนดไว ซึ่ ง ไม
ครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดาน
และสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทํา ใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และ
มอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคน
เดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมิน และการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพ ยากรเป นไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือ
ดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทํา
ใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค

๑๑๐
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหาร
ทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)

๑๑๑
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสํา คัญ หรือเปน หัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือ
หนวยงาน เพื่อใหมปี ระสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจ ารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดย
เครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบ
ได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส
และเปนธรรม
3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน
ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแตงตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแ ตง ตั้ง ไดมีการประชาสัม พัน ธ ไ ปยั งหนว ยงานอื่ น และ ก.อบต.จัง หวั ดอื่ น รวมถึ ง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
- ในการบรรจุ แต งตั้ งได มีก ารแตง ตั้ง คณะกรรมการจากหน ว ยงานอื่ น เป น กรรมการ รวมถึ ง มีก ารแตง ตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง

๑๑๒
- การบรรจุ แตงตั้งจะตองไดรับ การตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสว น
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด
- มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคณ
ุ สมบัติท่จี ะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
ตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวน
ตําบลสัมฤทธิ์
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตําแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่ตนเอง
เห็นวาไมเปนธรรมได
- การเลื่ อ นระดั บ /การเลื่ อ นตํ า แหน ง จะต อ งได รั บ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จะออกคําสั่งแตงตั้งได
ตองไมกอนวันที่องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยาง
เครงครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงิ น เดื อ น มี ก ารนํ า ข อ มูล มาใช ป ระกอบการตั ดสิ น ใจ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ เช น ข อ มู ล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม
และขอมูลการลา เปนตน
- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินที่ไมเปนธรรม
- นายกองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน

๑๑๓
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนา
ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ
ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํา กับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ยาย ของ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผล
ที่เกิดขึ้นดังกลาวได

๑๑๔
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การ
หาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
กิจกรรมที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิก จา ยเงิ นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน การคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงินออกจาก
คลั ง ขององคก รปกครองส ว นท องถิ่ น ได สํ า หรั บ การใชป ระโยชน ใ นทรัพ ย สิ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ก็
เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวย
ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลให
การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จ ายเงินและการใชป ระโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลสัมฤทธิ์
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เกิดความโปรงใสตรวจสอบได
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
5. วิธีการดําเนินการ
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทาง
เว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๑๑๕
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
9. ตัวชี้วัด
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

๑๑๖
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริห ารสว นตํา บลสัม ฤทธิ์ เห็น ถึ งประโยชนจากแนวคิ ด การบริ หารราชการแบบมี สว นรว มตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการ
กําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทาง
หรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
พัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขา มามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหาร
ราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและ
เพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหาร
สวนตําบลสัมฤทธิ์
3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
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 แตองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมใหความรูความเขา ใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ างทุ กครั้ง เพื่อใหเจ าหนาที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและ
ถูกตอง

๑๑๗
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น

๑๑๘
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบ ทบาทความสํา คัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสั งคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริก ารใหแกชุม ชนจึงเปนเรื่องที่สํา คัญ อยา งยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปน สิ่งสํา คัญประการหนึ่ ง ที่
องคการบริหารสวนตํา บลสัมฤทธิ์ ไดดํา เนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครองสวน
ท องถิ่ น มีความรูความเขาใจในการปฏิ บัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขา ใจเกี่ยวกับ ระเบียบขอกฎหมายตา งๆ ที่
เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยา งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดู
งานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น ใหทองถิ่น
มีความเจริญกาวหนา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการทํางาน
ตามบทบาทและอํานาจหนาที่
3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน 10 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ และหนวยงานที่จัดฝกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงาน
ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิกสภา
ทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ
6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผานนายกองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงานเสนอนายก
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ทราบ

๑๑๙
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรบั การเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน 10 ราย ไดรับการฝกอบรม

๑๒๐
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบทีเ่ กี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝา ยใด
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลายองคประกอบ และ
หลายฝายโดยเฉพาะอยา งยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มา
จากการเลือกตั้ง ฝา ยขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาที่ของตนอยาง
เขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญ หาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอ
แกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน จึงไดดํา เนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพื่อเปนการ
สงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค
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

๑๒๑
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ผลลัพธ
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี

๑๒๒
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
มาตรการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอรรปั ชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของพวก
พอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนา ที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนง
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชั่นการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบา นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้
เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา
และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น
6.2 เชิญ คณะกรรมการชุมชน หรือตัว แทนชุ มชนเปนคณะกรรมการเฝ า ระวังการคอร รัป ชั่น ขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอรรปั ชั่นได
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชั่นในตําบล

๑๒๓
มาตรการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาที่ท่ตี องเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา แผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม
การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปญหาเกี่ ยวกับการทุจ ริตคอรรัป ชั่นสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปน วงการระดับท องถิ่ นจนถึง
ระดั บ ชาติ ซึ่ง องคก ารบริห ารสว นตํ า บลสั มฤทธิ์ ภารกิจ หน า ที่ ในการบริ หารราชการท อ งถิ่ น ใหมี ค วามก า วหน า
เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนา
ทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาให
เจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่น ในการนี้ การมีเครือขายที่ดี
ที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบ
เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขา ยดังกลา วเปนสิ่งจํา เปน จึ งได จัดทํา
มาตรการสง เสริม และพัฒ นาเครือขา ยดา นการปองกันการทุจ ริตขึ้น เพื่อสง เสริมและสนับสนุนการดํา เนิน งานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์
4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์เขามามีสวนรวมใน
การเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
5. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์

๑๒๔
6. วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การทุจริตตําบลสัมฤทธิ์
2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดย
การลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย
3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสว นตํา บล
สัมฤทธิ์ ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
5. ทํา บั น ทึกข อตกลง (MOU) รว มกันระหวา งองคก ารบริหารสว นตํา บลสัมฤทธิ์กับ บุคคล องคกร สวน
ราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์

๑๒๕
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาคสวนใน
สังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ให
เกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นและมี สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตําบลสัมฤทธิ์
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลสัมฤทธิ์
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน 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

