ประกาศองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – 2564)
*****************
ดว ยองคการบริ ห ารส วนตํ าบลศรีสํ าราญ ไดจัดทําแผนปฏิ บัติการป องกัน การทุจริต ขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีสําราญ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – 2564) เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับตามคําสั่งคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได
กําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอ
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แห งชาติ เมื่ อวั น ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๕๗ ก็ ได กํ าหนดให มี ก ารบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ที่ มี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึงได
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
และเพื่อใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตอไป
เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการและปฏิบัติใหสอดคลองพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายที่เกี่ยวของ องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึงขอประชาสัมพันธ
แผนปฏิ บั ติการด านการป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ขององคการบริห ารส วนตําบลศรีสําราญ 4 ป
(พ.ศ.2561 – ๒๕๖4) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕60
(นายพอ รามจุล)
นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ 4 ป
(พ.ศ.2561 – 2564)

องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

คํานํา
จากสถานการณ การทุ จริตที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนที่ ไดรับ จากการ
แปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมา สูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิด
ในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
สถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตอง
ตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตางๆ ตองเผชิญอยูจริง และเพื่อให
เกิด การบู รณาการความร วมมื อจากทุ กภาคสวนในการตอตานการทุจ ริตทุ กรูป แบบอยางเขมแข็ง เพื่อให
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทสไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการ
เป น ประเทศที่ มีมาตรบานทางคุ ณ ธรรมจริย ธรรม เปน สังคมมิติใหมที่ป ระชาชนไมเบิกเฉยตอการทุจิตทุ ก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึง
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตําบลศรีสําราญ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญตอไป
คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พฤษภาคม 2560

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค
4. วิสัยทัศน (Vision)
5. พันธกิจ (Mission)
6. เปาหมาย
7. ประโยชนของการจัดทําแผน
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
มิติที่ 3 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
ภาคผนวก
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12 - 96

สวนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
การวิ เคราะห ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด การทุ จ ริต ในองค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น มี วัต ถุป ระสงค เพื่ อ
ต องการบ งชี้ ความเสี่ ย งของการทุ จ ริ ตที่ มี อยูในองคกรโดยการประเมิ น โอกาสของการทุ จ ริต ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตางๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นแตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิผลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการ
บั งคั บ ใช กฎหมายที่ ไม เข ม แข็ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บไม รั ด กุ ม และอํานาจหน าที่ โดยเฉพาะ
ขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร งใส ป จ จุ บั น เป น ที่ ท ราบดี วาการทุ จ ริ ต ในป จ จุ บั น มี
รูปแบบที่ซับซอนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบ
ธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปน
การยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้
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4) การผูกขาด ในบางกรณี การดําเนิ น งานของภาครัฐ ไดแก การจัด ซื้อจัดจ าง เป นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบวาบริษัทมีการ
ใหสินบนแกเจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของ
การผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยกจนถือเปนปจจัยหนึ่งที่
ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรง
กลัวบาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะ
ยึดผลประโยชนสวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนมีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มี
คานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกง
เปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และ
ไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ตาม ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมุง
สูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” และนโยบายของ
รัฐบาล ขอที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกัน
และปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองกันพรอม
อํานวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และให ห น ว ยงานภาครั ฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริต”
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ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึง
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ใช
เปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
ศรี
สําราญตอไป เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยาง
เขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศ
ไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance&Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา
จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรบั ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ
รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่ อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบ ริห ารองคการบริหารสวน
ตําบลศรีสําราญ
3.๒ เพื่ อยกระดั บ จิตสํ านึ กรั บ ผิ ดชอบในผลประโยชน ของสาธารณะของขาราชการฝ ายการเมื อง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ รวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3.๓ เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ เปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance)
3.๔ เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
3.5 เพื่ อพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิ บั ติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
4. วิสัยทัศน (Vision)
“องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จะเปนแบบอยางของความล้ําเลิศ ดวยการเอาพลเมืองของ
ตําบลศรีสําราญเปนตัวตั้งเปนอยางแรก ทักษะ แรงจูงใจ ของผูบริหารและพนักงาน คือบรรทัดฐานวาดวย
คุณภาพ คุณคาและการบริการ เราจะสรางฐานแหงความแข็งแกรง ทางเศรษฐกิจฐานรากดวยการวางตัวใน
ตําแหนงที่ไดเปรียบทางการตลาด เราจะทําตัวเปนหุนสวนกับประชากรของตําบลศรีสําราญ ในทุกๆดานและ
ทําใหชุมชนของตําบลศรีสําราญมีโอกาสที่จะเลือกชีวิต เลือกการทํางานและเลือกกิจกรรมทางสันทนาการ
ใหกับตัวเองใหมากที่สุด
5. พันธกิจ (Mission)
5.๑ การสรางระบบบริหารจัดการที่ดีโดยใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา
การตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง

5.๒ การสรางความเขมแข็งดานการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง
ให สอดคลองกับ อํ านาจหน าที่ และภารกิ จที่ มีอยู และที่ ได รับ การถายโอนจากการกระจายอํ านาจจากรัฐ สู
ทองถิ่น
4
5.๓ การสรางระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณู ปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภ าพและ
เพียงพอ
5.๔ การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหเขมแข็งปลอดภัยและสามารถพึ่งพาตนเองได
5.๕ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา การพัฒนาผลผลิตและอาชีพตลอดจน
การอนุรักษ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
6. เปาหมาย
6.1 ผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา อบต. และ บุคลากรขององคการบริห ารสวนตําบลศรีสํ าราญ รวมถึ ง
ประชาชนในท องถิ่ น มี จิ ต สํ านึ ก และความตระหนั กในการปฏิ บัติ ห นาที่ ราชการให บั งเกิดประโยชน สุขแก
ประชาชน
6.2 เครื่องมือ/มาตรการ การปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของขาราชการ
6.3 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6.4 กลไก/มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริห ารสวน
ตําบลศรีสําราญมีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
6.5 องคการบริห ารสวนตําบลศรีสําราญ มีแผนงานที่มีป ระสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. ประโยชนของการจัดทําแผน
7.1 ผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา อบต. และ บุ คลากรขององค การบริห ารส วนตํ าบลศรีสํ าราญ รวมถึ ง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
7.2 องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลศรี สํ าราญสามารถบริห ารราชการเป น ไปตามหลัก บริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
7.3 ภาคประชาชนมี ส ว นรว มตั้ งแต รวมคิ ด รว มทํ า รว มตัด สิน ใจ รวมถึงรว มตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็ง ในการเฝา
ระวังการทุจริต

7.4 สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร ที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต
7.5 องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

1.1 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการ
การเมือง ฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และ
ฝายประจํา

1.1.1 ดวยการปฏิบัติราชการให
เกิดประโยชนสุขแกประชาชน
-โครงการอบรมใหความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับธรรมาภิบาล
คุณธรรมและจริยธรรมแก
ผูบริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน ของ อบต.
1.1.2 ดวยการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม
- มาตรการสงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของขาราชการการเมือง และฝาย
ประจํา
1.1.3 ดวยการไมกระทําการอัน
เปนการขัดกันแหงผลประโยชน/
ผลประโยชนทับซอน
- มาตรการจัดทําคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทบั ซอน
1.2.2 ในการรักษาประโยชน
สาธารณะ
-โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการปลูกหญาแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
-โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
-โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได)
1.2.3 ในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.2 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ทุกภาคสวนในทองถิ่น

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000
200,000

50,000
200,000

50,000
200,000

50,000
200,000

20,000

20,000

20,000

20,000

หมาย
เหตุ

แผนพัฒ
นา 4 ป
(พ.ศ.
25612564)

แผนพัฒ
นา 4 ป
(พ.ศ.
25612564)

1.3 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน

1.3.1 ในความซื่อสัตยสุจริต
-โครงการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กเล็ก (กิจกรรมโต
ไปไมโกง)
-กิจกรรมสงเสริมใหเด็ก
เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กรูจัก
ความซื่อสัตยสุจริต

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

แผนพัฒ
นา 4 ป
(25612564)
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.3.3 ใหมีจิตสาธารณะ
-กิจกรรมปลูกฝงความมี
ระเบียบในชีวิตประจําวัน เพื่อ
ไมใหเปนภาระของสังคม เชน
การทิ้งขยะใหเปนที่เปนทาง การ
จัดเรียงรองเทากอนเขาหองเรียน
การจัดเรียงกระเปา แกวน้ํา ในที่
ที่จัดไว
มิติที่ 1
รวม
จํานวน 2 มาตรการ 2 กิจกรรม
6 โครงการ
2. การบริหาร 2.1 แสดงเจตจํานง
2.1.1 แสดงเจตจํานงทาง
ราชการเพื่อ ทางการเมืองในการ การเมืองในการตอตานการทุจริต
ปองกันการ
ตอตานการทุจริตของ ของผูบริหาร
ทุจริต
ผูบริหาร
-กิจกรรมจัดทําประกาศ
เจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
ทองถิ่น
2.2 มาตรการสราง
2.2.1 ในการบริหารงานบุคคลให
ความโปรงใสในการ เปนไปตามหลักคุณธรรม
ปฏิบตั ิราชการ
- มาตรการสรางความ
โปรงใส ในการบริหารงานบุคคล
ใหเปนไปตามหลักคุณธรรม และ
เปนไปตามระเบียบ/กฎหมาย
- กิจกรรมสรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
2.2.2 ในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ โดย
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวของ
- กิจกรรมควบคุมการเบิก

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมาย
เหตุ
แผนพัฒ
นา 4 ป
(พ.ศ.
25612564)

330,000

330,000

330,000

330,000

1,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

ขอบัญญัติ
งบ
ประมาณ
รายจาย
ประจําป

จายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
- กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ
- กิ จ กรรมเผยแพร ข อ มู ล
ขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบตั ิราชการ

2.2.3 ในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ
-กิ จ ก รรม ก ารบ ริ ก า ร
ประชาชนเพื่ อ ให เกิ ด ความพึ ง
พอใจแกป ระชาชนโดยทั ดเที ย ม
กันและไมเลือกปฏิบัติ

2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่ให
เปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ ี

- กิ จ กรรมจ า งสํ ารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
2.3.1 จัดทําแผนภูมิขั้นตอน
ระยะเวลาดําเนินการบริการ
ประชาชน เปดเผย ณ ที่ทาํ การ
และในระบบสารสนเทศของ
อปท.
-กิจกรรมลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (จัดทํา
แผนภูมิ ขั้นตอน ระยะเวลา
ดําเนินการบริการประชาชน
เปดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน
ระยะเวลาในการใหบริการอยาง
ชัดเจน ใหขอมูลเกี่ยวกับวิธกี าร
แนวทางปฏิบัติ เกีย่ วกับ
มาตรฐานการใหบริการ)
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต
อนุมัติ หรือดําเนินการอื่นใดของผู

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

20,000

20,000

-

-

20,000

-

หมาย
เหตุ

แผนพัฒ
นา 4 ป
(พ.ศ.
20,000 25612564)

-

มีอํานาจใน อบต.
-มาตรการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ของ
นายก อบต. และปลัด อบต.
2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนทีป่ ระจักษ

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มี
ความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม
-โครงการพอ-แม ดีเดน
ประจําตําบลศรีสําราญ

-

-

5,000

-

5,000

-

5,000

5,000

แผนพัฒ
นา 4 ป
(พ.ศ.
25612564)
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

2.5.1 ดําเนินการใหมีขอ ตกลง
ระหวางบุคลากรในองคกรได
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
และการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี
-กิจกรรมจัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับ
หนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ
ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ อปท.
-มาตรการใหความรวมมือ
กับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองคกรอิสระ
2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียน กลาวหาบุคลากรใน
อปท. ที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ
-มาตรการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ของ อบต.

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562
งบประมา
ณ
(บาท)

ป 2563
งบประมา
ณ
(บาท)

ป 2564
งบประมา
ณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

มิติที่ 2

รวม

3. การสงเสริม 3.1 จัดใหมีและ
การมีสว นรวม เผยแพรขอมูล
ของประชาชน ขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวม
ตรวจสอบ การปฏิบตั ิ
ราชการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ไดทุกขั้นตอน

จํานวน 4 มาตรการ 9 กิจกรรม 1
โครงการ
3.1.1 ศูนยขอมูลขาวสารตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ
-กิจกรรมปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารของ อบต.ศรี
สําราญ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกีย่ วกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คํานวณราคากลาง รายงานผล
การปฏิบัติงานเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการทีก่ ฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนด
-มาตรการเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย

26,000

26,000

26,000

26,000

-

-

-

-

-

-

-

-

9
มิติ

ภารกิจตามมิติ

3. การสงเสริม 3.1 จัดใหมีและ
การมีสว นรวม เผยแพรขอมูล
ของประชาชน ขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวม
ตรวจสอบ การปฏิบตั ิ
ราชการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ไดทุกขั้นตอน
3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562
งบประมา
ณ
(บาท)

ป 2563
งบประมา
ณ
(บาท)

ป 2564
งบประมา
ณ
(บาท)

-

-

-

-

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปนประโยชนกับการมี
สวนรวมตรวจสอบของประชาชน
-มาตรการจัดใหมีชองทางที่
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของอบต.ศรีสําราญ

3.2.1 การดําเนินกิจการ ตาม
อํานาจหนาที่ของอปท.
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะ
มีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนใน
ทองถิ่น
-กิจกรรมการดําเนินงาน
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข อบต.
ศรีสําราญ
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนใน
ทองถิ่นสามารถรองเรียน รองทุกข
ไดโดยสะดวก

หมายเหตุ

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
อปท.

-มาตรการกําหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
รองเรียน
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลาย
ลักษณอักษรใหประชาชนผู
รองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข
-กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขทราบ
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
การจัดทํางบประมาณ
- มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนฯ
- โครงการประชุม
ประชาคมหมูบานและประชาคม
ตําบล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

500

500

500

แผนพัฒ
นา 4 ป
(พ.ศ.
25612564)
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3. การสงเสริม 3.3 การสงเสริมให
การมีสว นรวม ประชาชนมีสว นรวม
ของประชาชน บริหารกิจการของ
อปท.

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดหาพัสดุ
-มาตรการแตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการเปดซองและ
คณะกรรมการตรวจการจาง
3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
-กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการโดยมีตัวแทน
จากหมูบ านชุมชนรวมตรวจสอบ
และประเมินผล
มิติที่ 3
รวม
จํานวน 5 มาตรการ 4 กิจกรรม
1 โครงการ
4. การ
4.1 มีการจัดวาง
4.1.1 มีการจัดทําและรายงาน
เสริมสรางและ ระบบและรายงานการ การจัดทําระบบควบคุมภายในให
ปรับปรุงกลไก ควบคุมภายในตามที่ ผูกํากับดูแล
ในการ
คณะกรรมการตรวจ
-กิจกรรมจัดทํารายงาน
ตรวจสอบการ เงินแผนดิน
การควบคุมภายใน

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562
งบประมา
ณ
(บาท)

ป 2563
งบประมา
ณ
(บาท)

ป 2564
งบประมา
ณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

500

500

500

500

-

-

-

-

หมายเหตุ

ปฏิบตั ิราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิหรือการบริหาร
ราชการตามชองทาง
ที่สามารถดําเนินการ
ได

-กิจกรรมจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายในโดยดําเนินการใหมี
การจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผล
การติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ใหผูกํากับดูแล
-กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
พรอมรายงานผลการติดตาม
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
-ม า ต รก า รส งเส ริ ม ให
ประชาชนมี สว นร ว ม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ ย วกั บ การบรรจุ แต งตั้ ง โอน
ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิหรือการบริหาร
ราชการตามชองทาง
ที่สามารถดําเนินการ
ได

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ การรับจายเงิน การหากประโยชนจาก
ทรัพยสินของทางราชการ
-กิจกรรมการรายงานผล
การใชจายเงินใหประชาชนไดรับ
ทราบ
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การจัดหาพัสดุ
-กิจกรรมจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน
4.3 การสงเสริม
4.3.1 สงเสริมและพัฒนา
บทบาทการตรวจสอบ ศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมี
ของสภาทองถิ่น
ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
-โครงการใหความรูดาน

ป 2561
ป 2562
ป 2563
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

2,000

หมายเหตุ

แผนพัฒนา
4 ป (พ.ศ.
2561 –

4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต

มิติที่ 4

รวม

ระเบียบ กฎหมายทองถิ่น แก
ผูบริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต.
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่น
ใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการและวิธกี ารที่
กฎหมาย ระเบียบที่เกีย่ วของได
กําหนดไวโดยไมฝกใฝฝายใด
-กิ จ ก ร ร ม ส ง เส ริ ม ให
สมาชิ ก สภา อบต. มี บ ทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการ
เฝาระวังการทุจริต
-กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ
ทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต
-มาตรการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการปองกัน
การทุจริต
จํานวน 2 มาตรการ 7 กิจกรรม
1 โครงการ

2564)

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

2,000

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

2,000

ขอบัญญัติ
งบประมาณ
รายจาย
ประจําป

สวนที่ 3
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสร า งจิ ต สํ า นึ ก และความตระหนั ก แก บุ ค ลากรทั้ ง ข า ราชการการเมื อ งฝ า ยบริ ห าร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจํา ของ อปท.
1.1.1 สรางจิตสํ านึ กและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํ านาจหนาที่ใหบังเกิ ด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาล คุณธรรมและ
จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ของ อบต.ศรีสําราญ
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใสและสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกใน
การทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อใหสามารถปฏิบั ติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและนําไปสูการพัฒ นาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหา
เรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว
ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเปนพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดใน
ที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคน
ไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ ไมเอื้อหรือสนั บสนุน การทุจริต
คอรรัปชัน ทั้งนี้กลไกการนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางใน
การบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่ง
ไดวางกรอบการนําหลักธรรมภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกร
ตางๆ ของภาครัฐ ซึ่งนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของ
ธรรมาภิบ าลซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลั ก
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการ
มีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใช
เปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรือองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึง
กรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป
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ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคกร องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึงจัดทํา
โครงการอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาล แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ของ อบต.
ศรีสําราญขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1
เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ มีความรู
ความเขาใจเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม
3.2 เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ มีความรู
ความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3.3 เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ มีความรู
ความเขาใจหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได
3.4 เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ สามารถ
นําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. เปาหมาย
ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการอบรมโดยการบรรยายจากวิทยากร
6.2

สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูบริห าร สมาชิกสภา และพนักงานขององค การบริห ารสวนตําบลศรีสําราญ มีความรูความ
เขาใจเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม
10.2 ผูบริห าร สมาชิกสภา และพนักงานขององค การบริห ารสวนตําบลศรีสํ าราญ มีความรูความ
เขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
10.3 ผูบริห าร สมาชิกสภา และพนักงานขององค การบริห ารสวนตําบลศรีสําราญ มีความรูความ
เขาใจหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได
10.4 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ สามารถนําองค
ความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการฝายการเมืองและฝายประจํา”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องคการบริห ารสวนตําบลศรีสําราญ ไดป ระกาศประมวลจริยธรรมขององค การบริห ารส วน
ตําบลศรีสําราญ โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความรายแรงแหงการประทํา ทั้งนี้ใหขาราชการทุกคนตองปฏิบัติราชการโดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก

ของมาตรฐานจริ ยธรรม 10 ประการ ได แก ยึดมั่น ในระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเป น
ประมุข , ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ , ยึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน , ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม
และถูกกฎหมาย , ให บริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิ บัติ , การใหขอมู ล
ข า วสารแก ป ระชาชนอย า งครบถ ว น ถู ก ต อ ง และไม บิ ด เบื อ นข อ เท็ จ จริง , มุ งผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน รั ก ษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได , การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร และการสราง
จิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแล
สภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน นอกจากนี้สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนิ นการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณี การใหหรือรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดย
อาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตาม
นัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลศรี
สําราญ ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปน ที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลศรีสําราญ ไดจัดทํา มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ฝายการเมืองและฝายประจํา”ขึ้น เพื่อใหบุ คลากรทั้ งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับ นําไปใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อเปน เครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่ สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรปละระดับ
บุคคล และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
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3.4 เพื่ อป องกัน การแสวงหาประโยชนโดยมิช อบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ

6. วิธีดําเนินการ
6.1 เผยแพรป ระมวลจริย ธรรมขององคการบริห ารสวนตําบลศรีสําราญ เพื่ อใชเป น ค านิ ย มหลั ก
สําหรับองคกร ใหขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ ควบคูไปกับระเบียบ กฎหมาย และ
ขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
6.2 เผยแพร ป ระชาสั มพั น ธ เกี่ ย วกั บ ประมวลจริย ธรรมขององคก ารบริห ารสว นตํ าบลศรีสําราญ
เปดเผยเปนการทั่วไปใหแกสาธารณชน ใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ปฏิบตั ิงานตามประมวลจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน
หรือการมีผลประโยชนทับซอน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”
2. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติและรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
สงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม
รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายทีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน
ทับซอนในภาครัฐทุกระดับ
ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจิต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครอบคลุม
ประเด็ น การประเมิน 5 ด าน อั น รวมถึ ง การตอตานการทุจ ริตในองคกร ซึ่งสนับ สนุน ใหห น วยงานภาครัฐ
ดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน
และเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ การปฏิบัติ
ให เป น กลไกสํ าคั ญ ที่ จ ะป อ งกั น การทุ จ ริ ต โดยเฉพาะการกระทํ าที่ เอื้ อ ต อ การมี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อนของ
เจาหนาที่ในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหา
คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรให
เกิ ดความตระหนั กถึงป ญ หาในเรื่องดั งกลาว รวมทั้ง เปน ขอมูลใหป ระชาชนและผูส นใจไดศึกษา เพื่อเปน
พื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจิตประพฤติมิ
ชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ผลิ ต คู มื อการป องกั น ผลประโยชน ทั บ ซ อ นขององค การบริ ห ารส ว นตํ าบลศรีสํ าราญ ให
บุคลากรผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง
3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชัน
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุ ค ลากรมี คู มื อ การปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ป อ งกั น ผลประโยชน ทั บ ซ อ นขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ศรีสําราญ

5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูล
6.2 จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
6.3 ตรวจสอบความถูกตอง
6.4 จัดทําคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน
6.5 แจกจายใหบุคลากร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกทุกภาคสวนในทองถิ่น

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. หลักการและเหตุผล
การชะลางพังทลายของดินเปนปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งของประเทศ ซึ่งสวนใหญเกิดจากการที่ผิวดิน
ถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ําที่ ไหลบา ทํ าใหสูญ เสียดินที่ อุดมสมบูรณ มีผลตอความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการปองกันและ
แกไขปญหาจึงพระราชทานพระราชดําริใหมีการนํา"หญาแฝก" พืชมหัศจรรย มาใชในการอนุรักษปองกันการ
ชะลางพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น เนื่องจากหญาแฝก เปนพืชที่มีประโยชนตอการ
อนุรักษดินและน้ํา รากหญาแฝกลึกและยาวสาน กันเปนกําแพงธรรมชาติ อันแข็งแกรง แผกระจายลงไปใน
ดินตรงๆ ชวยกรองตะกอน ลดความแรงของน้ําที่ไหลบา รักษาหนาดิน และงายตอการดูแลรักษา
ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันการพังทลายของดิน โดยการนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ าอยู หั ว ในการนํ า "หญ า แฝก"มาใช ในการอนุ รัก ษ ป อ งกัน การชะล างพั งทลายของดิ น และปรับ ปรุ ง
สภาพแวดลอมใหดีขึ้น องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมและสนับสนุนการปลูก
หญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการรณรงคการใชหญาแฝกใน
การอนุรักษทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลอม
3.2 เพื่อปองกันบริเวณที่มีแนวโนมที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะลาง และการพังทลายของดิน
ไดสูง
3.3 เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษทรัพยากรดิน น้ํา และ
สิ่งแวดลอม
3.4 เพื่อเปนการดําเนินการตามนโยบายสาธารณะดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เปาหมาย / ผลผลิต
คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา ฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ศรีสําราญ ผูนําชุมชน และประชาชนตําบลศรีสําราญ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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6. วิธีดําเนินการ

6.1 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.2 จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณเพื่อปลูกหญาแฝก
6.3 ประชาสัมพันธ และประสานงานกับสวนราชการ สถาบันการศึกษา ผูนําชุมชนและประชาชนใน
พื้นที่ตําบลศรีสําราญ
6.4 ดําเนินการปลูกหญาแฝกบริเวณพื้นที่ที่กําหนด
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณ
50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการรณรงคการใชหญาแฝกในการ
อนุรักษทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลอม
10.2 สามารถปองกันการพังทลายของดินมีแนวโนมที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะลาง และ
การพังทลายของดินไดและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น
10.3 ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
10.4 ดําเนินการตามนโยบายสาธารณะดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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โครงการที่ 2
1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยปจจุบันโลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทําใหอุณหภูมิโลก
สูงขึ้นหรือที่เรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของ
มนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไมเคยมี
หิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงได
รวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง
ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน
โดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษและผลิตกาซออกซิเจน อีก
ทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้นๆ ลงไดอยาง
นอย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเปน การแกไขป ญหาภาวะโลกรอน กองสาธารณสุข องคการบริหารสวนตํ าบล
ศรีสําราญจึงไดจัดทําโครงการ “เพิ่มพื้นที่สีเขียว” เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลก
รอน และเกิดความรมรื่นแกชุมชนและเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ขององคการบริหารสวน
ตําบลศรีสําราญ ผูนําชุมชน และประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อันเปนสาธารณะรวมกัน
3.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ผูนําชุมชน และชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลก
รอน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตําบลศรีสําราญ
3.3 เพื่อเปนการดําเนินการตามนโยบายสาธารณะดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล
ศรีสําราญ ผูนําชุมชน และประชาชนรวมกันปลูกตนไม
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.2 จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณเพื่อปลูกตนไม
6.3 ประชาสัมพันธ และประสานงานกับสวนราชการ สถาบันการศึกษา ผูนําชุมชนและประชาชนใน
พื้นที่ตําบลศรีสําราญ
6.4 ดําเนินการปลูกตนไมบริเวณพื้นที่ที่กําหนด
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล
ศรีสําราญ ผูนําชุมชน และประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน
สาธารณะรวมกัน
10.2 ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล
ศรีสําราญ ผูนําชุมชน และชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่ มพื้ นที่สีเขียวใน
ตําบลศรีสําราญ
10.3 ดําเนินการตามนโยบายสาธารณะดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ไดวางเปาหมายสําคัญในการที่จะพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา
แตเนื่องจากมีปญหารายไดมีไมเพียงพอกับคาใชจายในการจัดทําโครงการตางๆ การพัฒนาทองถิ่นจังยังไม
สามารถที่จะดําเนินการไดอยางเต็มที่ ตามที่วางเปาหมายไว การแกไขปญหารายไดวิธีหนึ่งที่คิดวาเหมาะสม
ที่สุด ก็คือการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีตางๆ ของทองถิ่นใหสามารถจัดเก็บไดอยางครบถวน
ถูกตอง ยุติธรรมและสะดวกรวดเร็วที่สุด
การที่จะสามารถจัดเก็บภาษีตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลไดครบถวนถูกตอง คือการจัดทําแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ซึ่งเมื่อไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวตามโครงการ จะทําใหองคการบริหารสวน
ตําบลมีขอมูลรายละเอียดสําหรับการจัดเก็บภาษี รวมทั้งคาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆไวอยางสมบูรณ ทําให
องคการบริหารสวนตําบลใชเปนเครื่องมือในการเรงรัดติดตามจัดเก็บรายไดอยางครบถวนและเปนธรรม แกผูมี
หน าที่เสี ยภาษี อยางแท จริง ทําให การจัดเก็ บ ขององคการบริหารสวนตําบลมี ระบบที่ แนน อนและสามารถ
พึ่ งตนเองได โดยการนํ า ระบบแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย สิ น มาใช ในการจั ด เก็ บ ภาษี ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการจั ด ทํ า การปรับ ปรุงขอ มู ล การใชแ ละการจัด ทํ าแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย น
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
ฉะนั้น เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย และองคการบริหารสวนตําบลมีขอมูลใน
การจัด เก็ บภาษีไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ ทํ าใหมีรายไดเพิ่ มขึ้น และสามารถนําขอมูล แผนที่ ภ าษี ไปใชในการ
วางแผนพัฒนาดานอื่นๆ จึงไดจัดทํา “โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน” เพื่อใชในงานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขึ้น แตสืบเนื่องจากการปฏิบัติตามโครงการดังกลาว
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อใหองค การบริห ารสวนตําบล มี แผนที่ แม บ ทที่ส ามารถนํ ามาประกอบเปน แผนที่ภ าษี และ
ทะเบียนทรัพยสินได
3.2 เพื่อเปนการรวบรวมขอมูลที่ดิน (สาระบบที่ดิน) ในเขตตําบลศรีสําราญ
3.3 เพื่อเปนการแบงพื้นที่ของแผนที่แมบทใหเปนเขต (ZONE) เขตยอย (BLOCK) อยางชัดเจนทุก
พื้นที่
3.4 เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาวางแผนจัดการในพื้นที่ไดอยางครอบคลุม
4. เปาหมาย/ผลผลิต

องคการบริห ารสวนตําบลศรีสําราญ จะจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหครอบคลุมพื้ นที่
ทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
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5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําและเสนอโครงการจัดทําแผนที่แมบท
6.2 เก็บขอมูลภาคสนาม
6.3 เก็บขอมูลลงในโปรแกรมตามระบบ LTAX GIS และ LTAX 3000
6.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินงาน
6.5 คั ดลอกเอกสาร ทด 1 , ทด 13 , รว 9 อื่น ๆ ที่ เกี่ยวของจากสํานั กงานที่ ดิน อํ าเภอสองพี่น อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
6.6 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
200,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญมีแผนที่แมบท ที่มีรายละเอียดตามขอมูลจากสํานักงานที่ดิน
ที่สามารถนําไปใชกับโปรแกรม LTAX 3000 ได
10.2 แผนที่แมบทที่จัดทําเสร็จเรียบรอยแลว สามารถนําไปลงขอมูลภาคสนามไดในปตอไป
10.3 องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ มีขอมูลแผนที่แมบทที่พรอมนําไปพัฒนาในงานจัดทําผัง
เมืองได และนําไปสูการจัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ
10.4 องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ มีขอมูลระวางแผนที่ ซึ่งตอกันทุกระวางจนครอบคลุมพื้นที่
ในเขตตําบลศรีสําราญ
10.5 มีแผนที่แสดงขอบเขตขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญชัดเจนยิ่งขึ้น
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1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
ภายใต การเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน ไดสงผลตอทิศทางการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมของ
ประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได และในปจจุบันมีแนวโนมที่อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติในทุกมิติ
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา สภาวะคนวางงานและความแตกตางทางความคิดระหวางคน
ในสังคม ทั้งนี้สถานการณดังกลาว จะกระทบตอความมั่นคงของชาติ ดังนั้น “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญา
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาว
ไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนว
ทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความ
เปลี่ย นแปลงต า งๆ การจะดํ าเนิ น ชี วิตตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งไดนั้ น ตองเริ่มที่ ตัว เราสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด ให หั น มาพึ่ งตนเอง ให ได วิ ธี ก ารคื อ ต อ งวิ เคราะห ข อ มู ล ตนเองก อ นว าอยู ภ ายใต ความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกันที่ดี และที่สําคัญตองมีความรูคูคุณธรรมดวย
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึงไดจัดทํ าโครงการ “เศรษฐกิจพอเพี ยง” ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหประชาชนในพื้นที่ไดตระหนักและเกิดการเรียนรูในการพึ่งพาตนเอง มีการดําเนิน
ชีวิตอยูอยางพอประมาณ เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยไม
ตองพึ่งปจจัยภายนอกตางๆ โดยใชปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิตที่ประชาชนทั่วไปใชในการบริโภค มีการ
สงเสริมใหใชพื้นที่วางเปลาในบริเวณบาน รั้วรอบบานปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และพืชลมลุก
ตางๆ ไวบริโภค เชน ขิง ขา ตะไคร กระชาย เห็ด โหระพา มะนาว มะกรูด ฯลฯ ซึ่งเปนการลดคาใชจายใน
ครอบครัวเป น การสรางกิ จกรรมนั น ทนาการ เปน การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีคุณ คา สรางความรัก
สามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนโดยทั่วไปในตําบล มีการใชชีวิตประจําวันตามหลักของความพอเพียง ความดี
การใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวติ ในความไมประมาท ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน มีคุณคา
เกิดรายได

3.2 เพื่ อ ให ป ระชาชนโดยทั่ ว ไป สํ านึ ก ถึ งพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และตระหนั ก ถึ งความห ว งใยของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9
3.3 เพื่อเปนการชวยเหลือประชาชนในการมีแหลงอาหารไวบริโภคในราคาถูก
3.4 เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่สามารถลดรายจายภายในครัวเรือน
3.5 เพื่อเปนการรวมกลุมการจัดชุมชนใหนาอยูและเขมแข็ง
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดอบรมเกี่ยวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.2 ลงมือทํากิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
40,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนทั่ ว ไปในตํ า บลศรี สํ า ราญ ได น อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช ใ น
ชีวิตประจําวัน
10.2 ประชาชนทั่วไปสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความหวงใยของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9
10.3 มีการชวยเหลือประชาชนในการมีแหลงอาหารไวบริโภคในราคาถูก
10.4 ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถลดรายจายภายในครัวเรือน

10.5 เกิดการรวมกลุมการจัดชุมชนใหนาอยูและเขมแข็ง
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลศรีสําราญ
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”)
2. หลักการและเหตุผล
ในป จ จุบั น การทุ จริตคอรรัป ชั นเป น ป ญหาที่ ทําลายสั งคมอยางรุน แรงและฝงรากลึก เปน ป ญ หาที่
สะทอนวิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่ จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต องมี คานิย มในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับ พฤติกรรมทุจริตคอรรัป ชัน และการโกงทุ กรูป แบบ
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนา
ตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67
ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมาย องค ก าร
บริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตร 24 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรู
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น

องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัด “โครงการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลศรีสําราญ (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)” ขึ้น เพื่อเปนการสราง
ภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่สําคัญ ที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มี
คุณ ภาพ และเป น การป องกั น แก ไขป ญ หาทุจิตคอรรัป ชัน ที่ไดผ ลที่ สุดโดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและ
เยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเอง
และผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มี
ความรับผิด ชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กเล็กเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
3.2 เพื่ อสรางภูมิคุมกั นทางสั งคมให เด็กเล็ก ไมยอมรับ พฤติกรรมทุ จริตคอรรัป ชัน และการโกงทุก
รูปแบบ
3.3 เพื่ อ ส งเสริ ม ให เด็ ก เล็ ก มี จิ ต สาธารณะ และพร อ มที่ จ ะเสี ย สละประโยชน ส ว นตน เพื่ อ รั ก ษา
ประโยชนสวนรวม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานงานกับคณะวิทยากร
6.2 จัดหาวัสดุ เอกสารประกอบโครงการ
6.3 ดําเนินการตามโครงการ
6.4 สรุปผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
10,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
3.1 เด็กเล็กไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
3.2 เด็กเล็กมี ภู มิคุมกั นทางสั งคมให เด็กเล็ก ไม ยอมรับ พฤติกรรมทุ จริตคอรรัป ชัน และการโกงทุก
รูปแบบ
3.3 เด็กเล็กมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
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กิจกรรมที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม”สงเสริมใหเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรูจักความซื่อสัตย
สุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
การดําเนินชีวิตในสังคม ความซื่อสัตยสุจริตเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปน ไมวาจะซื่อสัตยตอตนเองหรือ
ผูอื่น การที่ เด็ กจะมี ความซื่ อสั ตย สุ จริ ต ครูและผู ป กครองจะตองปลูกฝงและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับ ความ
ซื่อสัตยสุ จริต อยางถูกต อง และให เห็น โทษของการไมซื่อสัตยสุจริตวาจะสงผลตอตนเองและสังคมอยางไร
ณ วันนี้ คงไมอาจปฏิเสธไดวา “ความซื่อสัตย” เปนความคาดหวังสําคัญที่ทุกคนตองการใหเกิดขึ้นกับเด็กและ
เยาวชนไทย อยางไรก็ตาม ในการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริตเปนหนาที่ของทุกคนทุกภาคสวนในสังคมตอง
ชวยกันผลักดันขับเคลื่อนสรางจิตสํานึกใหเกิดขึ้น โดยครู และครอบครัว พอแม ผูปกครอง ญาติพี่นอง ตอง
ชวยกันดูแลสรางและปลูกฝงจิตสํานึกดวยการแนะนํา สั่งสอน และที่สําคัญคือตองเปนแบบอยางที่ดีในบุคคล
ในครอบครัว เชื่อวาทุกคนอยากเห็นสังคมไทยเปนสังคมแหงความสุข เด็ก เยาวชน คนไทยมีความซื่อสัตย
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึงไดจัดทํา “กิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต”
เพื่อเปนการบมเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดขึ้นกับเด็กเล็กตั้งแตวันนี้ เพื่อใหเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพ
ในอนาคต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดเรียนรูคุณธรรมพื้นฐาน ดานความซื่อสัตยสุจริต

3.2 เพื่อเปนการกระตุนจิตสํานึกใหเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กรูจักความซื่อสัตยสุจริต และสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การรองเพลงที่มีเนื้อหาสงเสริมคุณธรรมพื้นฐาน ความซื่อสัตย
สุจริต
6.2 กิจกรรมการเลนอยางมีแบบแผนกติกา เชน การเลนกลางแจง เลนเครื่องเลนสนาม (เพื่อสราง
จิตสํานึกดานความซื่อสัตยตอสวนรวม และรูจักการแบงปน)
6.3 การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ที่เด็กๆจะตองชวยเหลือตนเองและดูแลผูอื่น เชน
-รูจักตรงตอเวลา (เพื่อสรางจิตสํานึกในความซื่อสัตยตอตนเอง ตอสวนรวม)
-การเขาคิว เชน เขาคิวในการแปรงฟน (เพื่อสรางจิตสํานึกในการไมเบียดเบียนสิทธิของผูอื่น)
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดเรียนรูคุณธรรมพื้นฐาน ดานความซื่อสัตยสุจริต
10.2 เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการกระตุนใหตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต และสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได
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1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมสรางความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ (กิจกรรมพัฒนาสังคม
ในการรักษาความสะอาดในหองเรียน)
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันนี้เราจะพูดถึงเรื่องจิตสาธารณะกันบอยๆ เนื่องจากปญหาขณะนี้ที่เกิดขึ้นเพราะสวนหนึ่งมา
จากการขาดการมี จิ ต สาธารณะ เมื่ อ ผู ค นอาศั ย อยู ภ ายในสั งคมเดี ย วกั น เมื่ อ มี ป ญ หาแล ว ทุ ก คนก็ ได รั บ
ผลกระทบถ วนทั่ ว ฉะนั้ น ทุ ก คนต องรว มมื อทํ าใหมี ขึ้น หรือ เกิดขึ้น ใหไดถือวาเปน โจทยที่ สําคั ญ มาก เรื่อ ง
ดังกลาวเปนเรื่องของจิตใจ ความรู และการปฏิบัติ ซึ่งตองอาศัยการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกตอง เหมาะสมและไดฝก
ปฏิ บั ติ อยูต ลอดเวลาและอย างต อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแตวั ยเด็ ก พอแม ผู ป กครองหรือผูอบรมเลี้ย งดูเด็ กต อง
ปลู กฝงกัน มาเลยเพราะเป น เรื่องของจิตใจนําไปสูการปฏิ บัติ จนเปน นิสัย จิ ตสาธารณะถาพู ดให งายขึ้น นั้น
หมายถึง การมีจิตที่ตระหนักรู และคํานึงถึงบุคคลอื่น มีความรูสึกเอาใจใสในเรื่องของสวนรวมที่เปนประโยชน
รวมกัน ของกลุม สังคม มีการปฏิ บัติตนในการดู แล บํารุงรักษา และแนะนําชวยเหลือสั งคม หลีกเลี่ยงการ
กระทํ า ที่ จ ะทํ า ให สั งคม ส ว นรวมเกิ ดความชํ ารุดเสี ย หาย ในสิ่งที่ สั งคมใช ป ระโยชน รว มกัน หรือสิ่ งที่ เป น

สาธารณะสมบัติ รวมถึงความสามารถนําสิ่งแวดลอมที่มีอยูมาใชอยางประหยัดและเกิดประโยชนตอสวนรวม
และถือเปนหนาที่ในการมีสวนรวมดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ และเคารพสิทธิในการใชสาธารณะสมบัติรวมกับ
ผูอื่นที่อยูรวมกัน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึงไดจัด “กิจกรรมพัฒนา
สังคม (ในการรักษาความสะอาดในห องเรียน)” ขึ้น เพื่ อสรางความตระหนักในการรักษาความสะอาดของ
หองเรียนและบริเวณรอบหองเรียน เพื่อสรางความตระหนักและมีพฤติกรรมในการรักษาสิ่งแวดลอม ไมทิ้ง
ขยะเลอะเทอะ และไมขีดเขียนขอความสกปรกเลอะเทอะในที่ ๆ ไมสมควร
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกในดานจิตสาธารณะหรือจิตอาสาใหแกเด็กเล็กและฝกกิจกรรมจิตสาธารณะ
อยางตอเนื่อง
3.2 เพื่อใหเด็กเล็กมีพฤติกรรมจิตสาธารณะอยางคอนขางถาวรหรือถาวร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กิจกรรมทิ้งขยะใหลงถัง โดยใหเด็กเล็กทิ้งขยะในที่ที่จัดไวให
6.2 กิจกรรมหองเรียนสะอาด โดยปลูกฝงใหเด็กเล็กจัดวางสิ่งของใหเปนที่เปนทาง
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เด็กเล็กมีจิตสํานึกในดานจิตสาธารณะ
10.2 เด็กเล็กมีพฤติกรรมจิตสาธารณะอยางคอนขางถาวรหรือถาวร
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลศรีสําราญ”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบั บ ป จ จุ บั น ที่ ใช อยู เป น ฉบั บ ที่ 3 เริ่ ม จากป พ.ศ.2560 จนถึ งป พ.ศ.2564 ซึ่ งมุ งสู การเป น ประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ

และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมิน ดัชนี การรับรูการทุ จริต (Corruption Perceptions Index :CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่
ของรัฐ และประชาชนต องมี พฤติ กรรมแตกต างจากที่เป น อยู ในป จ จุ บั น ไม ใชตําแหน งหนาที่ในทางทุ จ ริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรปู กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณ
ของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น จะทํ าได เท าที่ จํ าเป น ตามกรอกกฎหมายกํ าหนด และต องเป น ไปเพื่ อ การคุ ม ครองประโยชน ข อง
ประชาชนในทองถิ่น
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ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสราง
ความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสั ตย สุจริต ของคนทํ างานราชการสวนทองถิ่น ให เหื อดหายไป และหากจะวากั น ไปแลว เรื่องในทํ านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปได
สูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือ
ชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไมมากเทากับคนที่ทํางานในหนวยงาน

ราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็
อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจิตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจิต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลศรี
สําราญ ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตขององคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจิตของผูบริหารทองถิ่น
6.2 แตงตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.3 ประชุมคณะทํางาน
6.4 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 รายงานผลการดําเนินการ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
-ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
-มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
-มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10.2 ผลลัพธ
-การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ มีความโปรงใส สามารถปองกัน
การทุจริตของบุคลากรได
-ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
กิจกรรมที่ 1

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนั ก งานส ว นตํ า บล พนั ก งานจ า ง ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลศรี สํ า ราญ เป น บุ ค ลากรที่ มี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่ม
มาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางาน
ที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได พัฒนาระบบ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลของ อบต.
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคคลมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของ อบต.ใหมีประสิทธิภาพ ไดคนดี
คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/
เงิน เดื อน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลั กเกณฑ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
-มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 1 มาตรการ
-เจาหนาที่ดานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
-ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไดไมนอย
กวารอยละ 90
-การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล มีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของเจาหนาที่ได
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กิจกรรมที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. หลักการและเหตุผล
การพิจ ารณาความดีความชอบหรือการพิ จารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน เป นกระบวนการหนึ่ งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒ นาผลงาน ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสํ าราญ ไดใหความสําคัญ ในเรื่องการพิ จารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย างยิ่ งเรื่อ งการใช ดุ ล พิ นิ จ ของผู บั งคั บ บั ญ ชาในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการของผู ใต บั งคั บ บั ญ ชา
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริห ารงานบุ คคลของพนักงานส วนตํ าบลจังหวัด สุพรรณบุ รี พ.ศ.2558 ลงวัน ที่ 1 สิงหาคม 2559 ได
กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ดวยเหตุผลนี้จึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลด า นการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นมี ค วามโปร ง ใส เป น ธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล องคการบิหารสวนตําบลศรีสําราญ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แต งตั้ งคณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการของพนั ก งานส ว นตํ าบล
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนประธาน และหัวหนาสวน
ราชการและขาราชการที่รับผิดชอบงานบุคคลเปนเลขานุการ
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลศรี
สําราญ
6.3 ประชุ มคณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิน ผลการปฏิ บัติราชการ ของพนักงานสวนตําบล
องค การบริห ารส ว นตํ าบลศรีสํ า ราญ เพื่ อกลั่น กรองการประเมิน ผลการปฏิ บัติราชการที่ ผูบังคับ บั ญ ชาได
พิ จ ารณาไวโดยเจ าหน าที่ ให คําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ ย วกั บ มาตรฐานและความเป น ธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการ ของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลศรีสําราญ
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล
ศรี
สําราญ พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอมา
โดยใช ห ลั ก เกณฑ ต ามที่ กํ า หนดไว ในประกาศคณะกรรมการพนั กงานส ว นตําบลจั งหวัด สุพ รรณบุ รี เรื่อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2558 ลง
วันที่ 1 สิงหาคม 2559
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และกันยายน – ตุลาคม
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได

40
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน
ในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงินตามบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
2. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ ให ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี การจั ด ทํ าทะเบี ย นคุ ม เงิ น รายจ ายขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่น เป น
แนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จึงมีกิจกรรมควบคุมใหบคุ ลากรของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จัดทําทะเบียนคุมรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของกฎ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ ยวข อง ซึ่ งถื อเป น เรื่องสํ า คั ญ ที่ องค กรปกครองสวนทองถิ่น จะตองถือปฏิ บัติ และมีความจําเป น ตอการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานของกองคลัง เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่ง
การ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
5. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุณเงินรายจายตามงบประมาณ แยกตามหมวดรายจาย แยกตามแผนงานและประเภท
รายจายตามงบประมาณ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบตั ิงานของกองคลัง เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
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กิจกรรมที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการ
บริห ารราชการอย างมี ป ระสิท ธิภ าพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ ของรัฐ และเกิดประโยชน สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิ บั ติ ให เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง
3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
3.4 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.5 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
6.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง

6.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.4 วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางพรอมรายงานผลใหผูบริหารทราบ
6.5 เผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ และเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน
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กิจกรรมที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล
องค ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลศรี สํ า ราญ มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล มี อํ านาจหน าที่ ในการจั ด ทํ า บริก าร
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคการ
บริหารสวนตําบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.
2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดําเนิ นการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิ จ ารณาถึ งประโยชน และผลเสี ย ทางสั งคม ภาระตอประชาชน คุ ณ ภาพ วัตถุป ระสงค ที่จ ะใช ราคาและ
ประโยชนระยะยาวทีไ่ ดรับประกอบกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของหนวยงาน
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

เผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซื้อ-จัดจาง ตามแผนงาน โครงการตางๆ ที่ตองดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
-ประกาศจัดซื้อ-จัดจาง
-ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจาง
-ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
-ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจาง
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6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบลศรีสําราญ ไดแก เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หอกระจายขาว เสียงตามสาย หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจาง ไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจาง
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อ-จัดจางได
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2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมการบริการประชาชนเพื่ อใหเกิดความพึ งพอใจแกป ระชาชนโดยทัดเที ยมกัน และไม เลือก
ปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนทุกภาคสวน เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลและตามนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล โดยใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี โดยในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใส
ในการใหบริการ และประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการ
ในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุ กสํา นั ก/กอง ดํ าเนิ น การปฏิ บั ติงานบริการประชาชน โดยให ป ระชาชนไดรับ ความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จั ดทํ าคู มืออํ านวยความสะดวกแกป ระชาชน แสดงขั้น ตอน ระยะเวลา อัตราคาบริการอยาง
ชัดเจน
6.2 ใหบริการตามลําดับ กอน-หลัง (ใชบัตรคิว)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ
10.1 สรางความโปรงใสในการใหบริการประชาชน และประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ
10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการใหบริการแกประชาชน
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กิจกรรมที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น
ตามอํานาจหนาที่ของ อบต. ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งใน
การปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นนั้น องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่
ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสุขแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหมีบริการ

มี คุณ ภาพเพี ย งใด ตอบสนองความต องการของประชาชนไดห รือไม การที่ จ ะทราบถึ งความพึ งพอใจของ
ผูรับบริการจึงตองมีกิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึงไดจัดกิจกรรมจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ขึ้นเพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการและเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการใหบริการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ
3.2 เพื่ อเป นการสรางจิตสํานึก ความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ตองปฏิบัติ หนาที่โดยยึ ด
ประโยชนสุขของประชาชน
3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานการบริการใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัด จางสถาบัน การศึกษาระดับ อุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้น ไป ภายในเขต
จังหวัดสุพรรณบุรี ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตตําบลศรีสําราญ จํานวน 1 ครั้งตอป
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลศรีสําราญ
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหสถาบันผูทําการประเมิน
6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนิน
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
20,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
-ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ศรีสําราญ 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
-ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 70
-การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
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2.3 มาตรการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญั ติระเบี ยบบริห ารราชการแผน ดิน (ฉบั บที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเป น
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ

กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาน” และเพื่อใหการ
ดํ าเนิ น การดั งกล าวเป น ไปตามกรอบรวมทั้งทิ ศทางและแนวทางการบริห ารราชการดังกลาว จึงไดมี การ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอย
ตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ ง ปฏิบั ติงานตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึง
เป น งานบริ ก ารแบบหนึ่ งของระบบการบริก ารสาธารณะ ที่ ผู บ ริห ารและพนั ก งานทุ ก ท านจะต อ งร ว มกั น
ปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อ
ประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องาน
บริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกร ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญใหสั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตําบลศรีสําราญ
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ตําบลศรีสําราญ
4.4 พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 กําหนดกิจกรรม และงานที่ตองมีการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถ
ปฏิบัติไดจริง และพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และกระบวนงานบริการ ปรับลดระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ และประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
6.4 มีการติดตามประเมินผล เพื่อนําจุดบกพรองในการจัดทํากิจกรรมมาปรับปรุง แกไขเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและไมเลือกปฏิบัติ
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใส ตรวจสอบได
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพื่ อเปน การชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให เกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข ายของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให ผู ใต บั งคั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นๆ เปนอยางดี ดวยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริ ห ารราชการต อ งเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของ
งานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ หรือหัวหนาสวนราชการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคํ าสั่งฯ แจ งคณะผู บ ริห าร ปลั ดองคการบริห ารสวนตํ าบลศรีสําราญ รองปลัดองค การ
บริหารสวนตําบลศรีสําราญ หรือหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ทุกสวนที่ไดรับ
มอบหมาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.4 การเชิ ดชู เกีย รติ แก ห น วยงาน/บุคคล ในการดําเนิน กิจ การ การประพฤติ ปฏิบัติตนใหเปน ที่
ประจักษ

2.4.1 ยกยองเชิดเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการพอ – แม ดีเดน ประจําตําบลศรีสําราญ
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 5 ธัน วาคม ของทุ กป เปน วัน คลายวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระ
เจ าอยู หั ว รั ช กาลที่ 9 และเป น วั น พ อ แห งชาติ และในวโรกาส 12 สิ งหาคมของทุ ก ป เป น วั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และเปนวันแมแหงชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล
ศรีสําราญ ไดจัดกิจกรรมคัดเลือกพอ - แม ดีเดนประจําตําบลศรีสําราญ เพื่อเปนการยกยอง เชิดชูเกียรติแกผู
ที่มีความประพฤติ ปฏิบัติดี มีความซื่อสัตย สุจิต มีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อใหสอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต ในการเชิด
ชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชู
เกี ย รติ ผู ที่ มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ยกย อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ ผู ที่ ให ค วามช ว ยเหลื อ กิ จ การ
สาธารณะของทองถิ่น
ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึงไดจัด “กิจกรรมพอ – แม ดีเดน ขึ้น เพื่อคัดเลือก พอ –
แม ดีเดนในพื้นที่ตําบลศรีสําราญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแก พอ แม ผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อใหพอ แม ที่ไดรับคัดเลือกไดเปนแบบอยางที่ดีแกบุตร หลาน และสังคมสืบไป
4. เปาหมาย
ดําเนินการมอบประกาศเกียรติคุณแก พอ แม ดีเดน จํานวน 2 ครั้ง/ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการ
คัดเลือกใหเปน พอ แม ดีเดน ประจําป พรอมประกาศใหประชาชนทราบ
6.2 ดําเนินการคัดเลือก ผูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด
6.3 ดําเนินการมอบประกาศเกียรติคุณแก พอ แม ดีเดนที่ไดรับการคัดเลือก
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา การ
ปฏิ บั ติห นาที่ ของสวนราชการต องใชวีการบริห ารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการ
ปฏิ บั ติ ราชการให เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับ การปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ร าชการ รวมทั้ งมาตรา 45 กํ า หนดให ส ว นราชการ จั ด ให มี ค ณะผู ป ระเมิ น อิ ส ระดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนด
และเพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งได
กําหนดดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเปน
หลัก รวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึงไดจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ โดยมีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปน
การพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานให
สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลง ของบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3.3 เพื่ อให ทุกส วนราชการนํ าไปยึดถือปฏิบัติ และเปน การเสริมสรางวัฒ นธรรมองคกรที่มีความ
โปรงใส มีคุณธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัตริ าชการ เปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุ กสวนราชการ โดยมีดัชนีในการประเมิน ผลการปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 แจงทุกสวนราชการทราบ พรอมถือปฏิบัติตามขอตกลง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด และมีประสิทธิภาพ
ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการ
ทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน
ทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ
ดังนั้น องคการบริห ารสว นตําบลศรีสํ าราญ จึ งไดจั ดทํ ามาตรการ “ใหความรว มมือกับ หนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครับและองคกรอิสระ” ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระ ที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ร าชการขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลศรี สํ า ราญ จาก
หนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
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6. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแล และองคกรอิสระ อาทิ
-การรับตรวจจากอําเภอ จังหวัด
-การรั บ ตรวจจากคณะทํ างานตรวจประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ประจํ าป หรื อ
คณะทํางานตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (LPA)
-การรับตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
-การรับตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ
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2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหน าที่ที่รับผิดชอบดําเนิน การให เปนไปตามกฎหมาย กรณี มีเรื่อง
รองเรียน กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “ดํ า เนิ น การเกี่ ยวกั บ เรื่อ งรอ งเรีย น กรณี มี บุ ค คลภายนอกหรือ ประชาชนกลา วหา
เจาหนาที่ของ อบต.”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรร
มาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
แถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการแผน ดิ น ที่ มีธรรมาภิ บ าลและการป องกั น ปราบปรามการทุ จ ริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ เป น
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในการนี้องคการบริหารสวนตําบล
ศรีสําราญ จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียน แนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน
และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเป นการสราง
เครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแก พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตํ าบลศรี สําราญ ยึ ดมั่ น ในคุ ณ ธรรม จริย ธรรมที่ ดี และตระหนักถึงความสําคัญ ของภั ย ของการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบ

3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ การทุจิตและประพฤติมิชอบ เป นไปอยางรวดเร็ว
โปรงใส เปนธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดํ า เนิ น การกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งเรี ย นว า มี มู ล และเข า
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ
6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและพระพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงายและสะดวก
6.4 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ และความคืบหนาของการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียน ของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10.2 ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ อบต.ศรีสําราญ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจสอบดูได ณ
ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา
“ศูนย
ขอ มู ล ขาวสาร” โดยมี เจตนารมณ ให ป ระชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับ ขาวสารเกี่ย วกั บ การ
ดําเนินการตางๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรู
สิทธิและหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับ
ความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง

3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลศรีสําราญ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
5. พื้นที่ดําเนินการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนพัฒ นา งบประมาณรายจายประจําป แผนการ
ดําเนินงาน การบริหารงานบุคคล แผนอัตรากําลัง 3 ป แผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป การคํานวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป รายงานการประชุมสภาฯ ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
6.4 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชน
6.5 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ อยางนอย 1 ศูนย
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่ระเบียบ
กฎหมาย กฎข อ บั งคั บ ที่ กํ า หนดให องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่น ต องเผยแพร ให ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูล
ตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย
3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย

3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตาง เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภท
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในและนอกเขตตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

64
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก
-แผนพัฒนาทองถิ่น
-งบประมาณรายจายประจําป
-แผนการดําเนินงาน
-แผนอัตรากําลัง
-แผนการจัดหาพัสดุ
-ประกาศสอบราคา / ประกาศประกวดราคา
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
-งบแสดงฐานะการเงิน
-รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจําป
-รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
-รายงานการประชุมสภาฯ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร
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3.1.3 มีการประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมี
สวนรวมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ อบต.ศรีสําราญ”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึงไดตระหนังและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูล
ที่ สํ า คั ญ ๆ ของหน ว ยงานผ า นช อ งทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให ก ารเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารครอบคลุ ม ทุ ก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงาน หรือสื่อสังคม
(Social Media) หอกระจายขาว/เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่/การโฆษณาผานรถ

กระจายเสียง ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูล
ตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ไดงายและสะดวกขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน ไมนอยกวา 7 ชองทาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ไดแก
-บอรดหนาสํานักงาน
-บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ตามหมูบาน
-ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายขาว/วิทยุชุมชน
-หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่/รถกระจายเสียง
-ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ มีเจาหนาที่ใหบริการประจํา
-จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
-ประกาศผานเว็บไซต/เฟสบุค ที่มีขอมูลการดําเนินงานของหนวยงาน
-สื่อสิ่งพิมพ /วารสารประชาสัมพันธ/จดหมายขาว
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด อบต.ศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่
ขององค ก รปกครองส วนท องถิ่ น โดยเฉพาะการดํ าเนิ น กิจ การที่ จ ะมี ผลกระทบต อความเป น อยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข อบต.ศรีสําราญ”
2. หลักการและเหตุผล

องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลศรี สํ า ราญ เป น หน ว ยงานภาครัฐ ที่ เน น การให บ ริการประชาชนและมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
3.3 เพื่ อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญกับ
ประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญ หรือผูมีสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุก
6.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงชองทางในการรองเรียน/รองทุกข
6.3 นํ าเรื่องเสนอผูบ ริหารเพื่ อพิ จารณาสั่งการใหเจาหนาที่ผู เกี่ ยวของ เพื่อแกไขปญ หาตามความ
จําเปนและเรงดวน
6.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองเรียน/รองทุกข ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคม แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
หนวยงาน
10.2 สามารถดําเนินการแกไขปญหาไดเปนที่นาพอใจสําหรับผูรอง
10.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียน/รองทุกข ทราบภายใน 15 วัน

69
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกข ไดโดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “กําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน”

2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ และเพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่อง
และเป น การอํ านวยความสะดวกและตอบสนองความต องการของประชาชน องค การบริ ห ารส ว นตํ าบล
ศรีสําราญ จึงไดจัดทํา มาตรการ “กําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน ขึ้นเพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนผูรับบริการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการกําหนดขั้นตอน กระบวนการเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน
-กลองรับฟงความคิดเห็น ณ องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
-ผานเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
-ผาน facebook ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6.2 ประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริห ารสวนตําบลศรีสําราญ มีขั้นตอน/กระบวนการ ในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุ กข ที่
ประชาชนสามารถเขาถึงและใชบริการไดงาย สะดวก รวดเร็ว
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึง
การไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ทุ ก ครั้ งจะต อ งมี ก ารตรวจสอบ กลั่ น กรองการใช อํ า นาจ โดยการเป ด โอกาสให ทุ ก ภาคส ว นได รั บ ทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียน
รองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ลดปญหาการทุจริต
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตอง สามารถตรวจสอบได
3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกข
3.4 เพื่อสงเสริมภาคประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อใหผูรองเรียนรองทุกข ทุกรายทราบผลความคืบหนา
4.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินการใหผูบริหาร ผูรอง และประชาชนทั่วไป ทราบ
4.3 มีมาตรการในการคุมครองผูใหเบาะแส/ผูรอง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อทําการตรวจสอบขอรองเรียนนั้นๆ
6.2 ดําเนินการแกไข ปรับปรุง ตอขอรองเรียน
6.3 รายงานผลการดําเนินการใหกับผูรองทราบ ภายใน 15 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เจาหนาที่ดําเนินการเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
10.2 เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตอง สามารถตรวจสอบได
10.3 ผูรองทุกรายไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกข
10.4 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการของ อปท.
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 1 องคกรการจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 กําหนดใหมี
องคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดั งนั้ น เพื่ อ ให องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลศรี สําราญ ในฐานะองค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น รู ป แบบ
องคการบริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒ นาองคกรปกครองสวนท องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงาน และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวน ไดมีสวนรวมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมตําบล
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จํานวน 12 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
จัดประชุมประชาคมตําบล เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลศรีสําราญ เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ซึ่งมาจากความตองการ
ของประชาคมตําบลศรีสําราญ ดวยความถูกตอง โปรงใส
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
โครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล
2. หลักการและเหตุผล
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขาง
ใหมและมีจํานวนหลายฉบับ ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมี ส ว นร ว มของประชาชนต อ การกระจายอํ า นาจ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลศรี สํ า ราญ จึ ง ได จั ด ทํ า
“โครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล” ขึ้น เพื่อใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจและ
ตระหนักถึงความสํ าคัญ ของการกระจายอํานาจ และเพื่ อใหป ระชาชนมี สวนรวมในการแสดงความคิดเห็ น
เสนอแนะ และรวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ รวมกันพัฒนาทองถิ่นของตนเอง เพื่อใหมีความเจริญกาวหนา และ
ยั่งยืน กอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อให การปฏิ บั ติ ราชการในการพัฒ นาท องถิ่น เปน ไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
3.2 เพื่อสงเสริมใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกขั้นตอน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
เขตพื้นที่ตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดวัน เวลา สถานที่
6.2 ดําเนินการจัดประชาคมตามแผนที่กําหนด
6.3 รวบรวมขอเสนอจากที่ประชุม เพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
500 บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
10.2 ตัวแทนภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
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3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “แตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการเปดซอง และคณะกรรมการตรวจ
การจาง”
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดาน
การจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญในรอบปงบประมาณ ซึ่งหนวยงานไดสงเสริมใหภาค
ประชาชน (ประชาคม) เขามามีสวนรวมกับมาตรการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
ดวยการแตงตั้งตัวแทนจากประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการเปดซองและคณะกรรมการตรวจการจาง เพื่อ
รวมตรวจสอบการดําเนินการในดานการจัดจางของหนวยงาน
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินการ
ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ และมีสวนรวมในมาตรการดานการปองกันการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีสําราญ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนประชาคมทั้ง 14 หมูบาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกตัวแทนจากภาคประชาชน รวมเปนคณะกรรมการเปดซองและ
คณะกรรมการตรวจการจาง
5.2 แตงตั้งตัวแทนที่ไดรับคัดเลือก รวมเปนคณะกรรมการเปดซองและคณะกรรมการตรวจการจาง
โครงการสอบราคา/ประกวดราคา ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด และกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ศรีสําราญ
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3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยมีตัวแทนจากหมูบานชุมชนรวมตรวจสอบและ
ประเมินผล”
2. หลักการและเหตุผล
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการปฏิบัติราชการขององคกร วาผลสัมฤทธิ์เปนไปตามเปาหมาย
หรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชใน
การปรับ ปรุง แก ไข ส งเสริมและพัฒ นาภารกิจ ตางๆ ของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบั ติเป นไปตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9(3) และมาตรา 45
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่ อใหเกิดกระบวนการมี สวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบั ติราชการของ
องคการรบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
แตงตั้งคณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล

6.2 จัดทําคํ าสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ าหน าที่ผู รับ ผิดชอบการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติราชการ (ตามหนังสือที่ มท 0592.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548) จํานวน 7 คน ประกอบดวย
1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน จํานวน 2 คน
2) ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
จํานวน 2 คน
3) ผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 2 คน
4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เปนกรรมการและเลขานุการ
5) หัวหนาสํานักปลัด
เปนผูชวยเลขานุการ
6) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
เปนผูชวยเลขานุการ
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6.3 ประชุมคณะกรรมการ/คุณทํางาน เพื่อกําหนดกรอบในการประเมิน
6.4 จัดทําแผนดําเนินการ
6.5 ดําเนินการติดตามและประเมินผล
6.6 สรุปผลการประเมินเสนอผูบริหารเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงการดําเนินการตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ เทียบกับปที่ผานมา
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4. การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1 มี ก ารจัด วางระบบและรายงานการควบคุ มภายในตามที่ ค ณะกรรมการตรวจเงิน แผ น ดิ น
กําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
กิจกรรมที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ว าด ว ยการกํ าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ.2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับ
ดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดั งนั้ น เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งและเป น ไปตามที่ ร ะเบี ย บฯ กํ าหนด องค การบริ ห ารสว นตํ าบล
ศรีสําราญจึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปน
ประจําทุกป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ระดั บ องค กรขององค การบริ ห ารส ว นตํ าบล
ศรีสําราญ
3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
ศรี
สําราญทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด

3.3 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
6.3 คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิน ผลการควบคุ ม ภายใน ระดั บ หน ว ยงานยอ ย ดําเนิ น การ
ประเมินองคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวมเพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกรและนําเสนอผูบริหารพรอมจัดสงรายงานให
ผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน

10.3 เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
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กิจกรรมที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลศรีสําราญ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนถูกตอง ตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ กําหนด โดยฝายผูบ ริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช โดยรวมเปน สวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน อีกทั้งยังเปนการกําหนดใหมีลักษณะ
งาน วิธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ มีขอบเขตแนวทางที่ ถูกต องและใชเป น แนวทางการปฏิ บั ติงาน ซึ่งเป น แนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ
ขอบั งคั บ ตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ที่ เกี่ย วของ จะทํ าให การปฏิ บั ติงาน ขององคการบริห ารสวนตําบลศรี
สําราญ เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
นอกจากนี้ การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในยังเป นการดําเนิน การใหถูกตองตามระเบีย บ
กระทรวง มหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนท องถิ่น พ.ศ.2545 และระเบี ยบ
คณะกรรมการการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางดานการเงินการบัญชี
และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.3 เพื่อสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
3.4 เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งาน ตลอดจนให ข อ เสนอแนะ หรื อ แนวในการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
3.5 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของ ผูใตบังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
81
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
6.2 ดําเนินการตรวจสอบตามแผนที่กําหนด
6.3 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 รายงานผลการตรวจสอบและติ ดตามประเมิ น ผล ให กับ นายกองคการบริห ารสวนตํ าบลและ
ผูกํากับดูแลตามที่กฎหมายกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 -2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ไดรับการตรวจสอบ
10.2 บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10.3 ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
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4.1.2 มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ใหผูกํากับดูแล
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในพรอมรายงานผลการ
ติดตาม
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ในอดี ต ที่ ผ า นมาการบริ ห ารงานของหน ว ยงานภาครั ฐ ได มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาใหใชเปนเรื่องๆไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญจะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถู ก ต อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ ที่ ท างราชการกํ า หนดไว ซึ่ ง ไม ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด า นอื่ น ๆ

นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน วยงานได ระบบการควบคุ มภายในที่ ดีควรเป น ระบบควบคุมที่ครอบคลุ มงานทุ กดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมคลอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่ กําหนดขึ้น และพัฒ นาให ระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
การควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่ อให มีขอมู ล และรายงานทางการเงิน ที่ ถูกต อ งครบถ วนและเชื่อถื อ ได สร างความมั่ น ใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตอง ครบถวน
83
4. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ 6

6.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒ นาขององคการบริห ารสวน
ตําบลศรีสําราญ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อสรุปขอมูล
6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 -2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายในไดรับการแกไข ตามขอเสนอแนะ
10.3 รอยละของหนวยงาน รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกร จึง
มั ก จะกํ าหนดหน า ที่ ข องงานเป น เรื่ อ งๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบี ย บและข อ บั งคั บ ที่
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริห ารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
เปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม
3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการแตงตั้งตัวแทนจากภาคประชาชนรวมเปนกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
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6. วิธีดําเนินการ
1) แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย
2) มีการประชาสัมพั น ธเกี่ยวกับ งานบริหารบุคคลไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัด รวมถึ ง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบ
3) มีการประชาสัมพันธผานเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
4) มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ

5) การดําเนิน เกี่ยวกับ งานบริหารบุคคลต องไดรับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการพนักงานส วน
ตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี (ก.อบต.จังหวัด) กอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การ
โอน ยาย ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10.2 มีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผย โปรงใสและตรวจสอบได
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ

2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรั ฐ มนตรี วิ ธี ก ารทํ า งานต อ งอยู ในกรอบ และต อ งมี ร ะบบบริ ก ารที่ ร วดเร็ ว ถู ก ต อ ง ประชาชนหรื อ
ผู รับ บริ การเกิ ดความพึ งพอใจ สร างความสะดวกให แก ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถู กตอ งทั้ งระเบี ย บ กฎหมาย
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาด บริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน ไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการ
เปดเผยขอมูลใหประชาชนสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง
3.2 การใชงบประมาณเปนไปอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนไดซักถามและตรวจสอบโดยงาย
3.3 การปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั้งในและนอกเขตตําบลศรีสําราญ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในและนอกเขตตําบลศรีสําราญ
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ เปนไปตามระเบียบวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็ บ รั กษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ.2547 และที่ แก ไข
เพิ่มเติม
6.2 เปดเผยขอมูลทางการเงินใหประชาชนทราบผานเว็บไซตของหนวยงาน
6.3 เปดเผยขอมูลทางการเงินใหประชาชนทราบผานบอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน
6.4 จัดทํารายงานและแสดงผลการดําเนินงานตามที่กฎหมายกําหนด นําเสนอผูบริหาร และผูกํากับ
ดูแลพรอมทั้งประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ

87
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจายเงินถูกตอง รวดเร็ว
10.3 มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ
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4.2.3 สงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดาน
การจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญในรอบปงบประมาณ ซึ่งหนวยงานไดสงเสริมใหภาค
ประชาชน (ประชาคม) เขามามีสวนรวมกับมาตรการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
ดวยการแตงตั้งตัวแทนจากประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการเปดซองและคณะกรรมการตรวจการจาง เพื่อ
รวมตรวจสอบการดําเนินการในดานการจัดจางของหนวยงาน
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินการ
ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ และมีสวนรวมในมาตรการดานการปองกันการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีสําราญ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนประชาคมทั้ง 14 หมูบาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
6. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกตัวแทนจากภาคประชาชน รวมเปนคณะกรรมการเปดซองและ
คณะกรรมการตรวจการจาง
5.2 แตงตั้งตัวแทนที่ไดรับคัดเลือก รวมเปนคณะกรรมการเปดซองและคณะกรรมการตรวจการจาง
โครงการสอบราคา/ประกวดราคา ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด และกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานดานพัสดุขององคการบริหาร
สวนตําบลศรีสําราญ
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
โครงการใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น แกผูบริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต.
2. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไขและ
หลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาที่การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํ า นาญ ประสบการณ ห รื อ ขาดความรู กฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ คํ าสั่ ง เงื่อ นไขและ
หลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสมอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตอง
มีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงาน
ขององค กรปกครองส วนท องถิ่น อั น มี ผ ลใหเกิดประสิท ธิภ าพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยข อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท อ งถิ่ น พ.ศ.2547 และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรู
ความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา
100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจ
แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต องคการบริหาร
สวนตําบลศรีสําราญ จึงไดจัดกิจกรรม “อบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น แกผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น”
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ให ผู บ ริ ห าร และสมาชิ ก สภา อบต.ศรี สํ า ราญ เพิ่ ม พู น ความรู ค วามเข า ใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554
3.2 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต.ศรีสําราญ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สิน
3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต.ศรีสําราญ มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต.ศรีสําราญ มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐ เรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต.ศรีสําราญ จํานวน 32 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมเอกสารขอมูลประกอบการอบรม
6.2 ดําเนินการอบรมใหความรู โดยวิทยากร
6.3 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
2,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.ศรีสําราญ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติมิใหดําเนิ น
กิจการที่เป นการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุ คคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 และมี ความรู
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ เรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมสงเสริมใหสมาชิกสภา อบต. มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปน
กลไกสําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหาร
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะ
เปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดย
ความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจาจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกรสามารถนําไปสู
ความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหการ
ปฏิบตั ิงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
3.3 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองมากขึ้น
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จํานวน 28 คน
5. พื้นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภา อบต.ใชสําหรับการประชุม
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภา อบต. รวมเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การแปร
ญัตติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภา อบต. ตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภา อบต. เขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินกิจการเฝาระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวังปองปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนไดตระหนักถึง
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในตําบลศรีสําราญ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 จัดทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบในการรับแจงเหตุการณทุจริต
6.4 บันทึกเรื่องราวรองเรียน รองทุกข

6.5 เสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุง แกไขเรื่องรองเรียน รองทุกขตามที่ไดรับแจงโดยเร็ว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
1,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ เปนไปอยางตอเนื่องตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และเกิดทัศนคติที่ดี
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวา
ด ว ยหลั ก เกณฑ ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 และนโยบายของรั ฐ บาลในการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการ
พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนระดับทองถิ่นจนถึง
ระดับ ชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตํ าบลศรีสําราญ มีภ ารกิจหน าที่ในการบริห ารราชการทองถิ่น ใหมีความ
เจริญกาวหนา ตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐวิส าหกิจ รวมถึ งภาคประชาชนทั่ วไปในการรวมกัน พัฒ นาทองถิ่น ใหป ระชาชนมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีและมี
เศรษฐกิจ ที่ ดี ในท องถิ่ น ดั งนั้ น การที่ องค กรปกครองสวนทองถิ่น จะพัฒ นาใหเจริญ กาวหนาไดนั้น จําเป น
จะตองมีองคประกอบหลายๆดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่น ในการนี้การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและ
รวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการ
เป ด โอกาสใหภ าครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนได มีสวนรวมในการเป น เครือขายรวมกับ องคการ

บริหารสวนตําบลศรีสําราญ ในการรวมกันคิด รวมกันพิจารณา รวมกันตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และ
รวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถิ่น
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมี
ความเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
3.2 เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3.3 เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่ อบต. ศรีสําราญ
4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ศรีสําราญ เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริต
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5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
6.2 จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการลงทะเบียน
เขารวมเปนเครือขาย
6.3 เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลศรีสําราญ ในการรวมคิด รวมทํ า รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบและรวมตรวจสอบเพื่ อ
ปองกันการทุจริต
6.4 สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการ
ทุจริต
6.5 ทํ าบั น ทึ กข อตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริห ารสวนตําบลศรีสํ าราญ องคกร สว น
ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
10.2 ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
10.3 ทํ า ให เกิ ด ความร ว มมื อ ร ว มใจในการป อ งกั น การทุ จ ริ ต ในพื้ น ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบล
ศรีสําราญ

ภาคผนวก

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
ที่ 118 / ๒๕60
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสาํ ราญ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๖1 - 2564 )
******************
ตาม ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมุง
สูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” และนโยบายของ
รัฐบาล ขอที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกัน
และปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองกันพรอม
อํานวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และให ห น ว ยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จึง
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ใช
เปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
ศรี
สําราญตอไป เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยาง
เขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติ ตานทุ จ ริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ป
ขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉย
ตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนใน
การพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความ
โปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

-2ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. พ.จ.อ.ธนกฤต มานะเปรม
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ประธานคณะทํางาน
๒. นางสาวเพ็ญนิดา วิไลกิจวัฒน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ
คณะทํางาน
๓. นางปทมพร ถั่วทอง
ผูอํานวยการกองคลัง
คณะทํางาน
๔. นายไชยนันท เที่ยงธรรม
ผูอํานวยการกองชาง
คณะทํางาน
๕. นางสาววรรณนภา คนทน
หัวหนาสํานักปลัด
คณะทํางาน
๖. นายบุญสง ศรัทธาผล
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
คณะทํางาน
7. นางสาวมนฑา ใจบุญ
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
คณะทํางานและเลขานุการ
ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ
2) วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ
3) กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ
4) จัดทํารายงานติดตามและสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
(นายพอ รามจุล)
นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ

