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(พ.ศ.256๒ – 2564)

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

คานา
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดใน
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การดาเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้อง
ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพื่อให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต ( Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว จึง
แสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหลักแก้ว (พ.ศ.256๒ – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้วต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์ สาคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น ๗ ประการ ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่แนวโน้มที่จะทาให้พฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
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๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเป็นการยากที่จะเข้าตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทา
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตว์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
มากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอาดต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
หลักการเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต กับองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว ด้านการปูองกันการทุจริต รุ่นที่
1 ปี2556 ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 (ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การปูองกันการทุจริต ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.25602562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม
ให้มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการปูองกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น ๆ
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว จึง
แสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้วต่อไปและเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ( Zero Tolerance & Clean Thailand)
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้วโปร่งใส บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต้านการทุจริต ”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการปูองกันการ
ทุจริตระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560- 2562)
ซึ่งใน
ระยะ 4 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่องค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมในการทางาน ตรวจสอบได้ และมีเกียรติภูมิในความโปร่งใส
พันธกิจ ( Mission )
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการ เพื่อให้ปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล”

4
คาอธิบายพันธกิจ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะเป็นการดาเนินงานทางานแบบ
บูรณาการทั้งระบบ เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ดารงชีวิต ตั้งแต่พื้นฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต การทางานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
และมีกลไกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพราะประชาชนสามารถ
เป็นผู้ปกปูองผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพื่อยกระดับธรรม
มาภิบาล ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ.ศ.2564
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
1. เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล
2. เพือ่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิด
ข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
เป้าหมาย
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูงกว่าร้อยละ 50
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. เป็นกลไกและเครื่องมือที่สาคัญในการปูองกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้การ
บริหารงานมีความโปร่งใส
2. จัดทาบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการ
ทุจริตได้
3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานของ
เทศบาล
4. องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนปูองกันการทุจริตและนาไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึง
ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA)ด้วย

-๕แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
(พ.ศ.256๒-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ปี 2562

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

1.1 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการฝุายการเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่น และฝุายประจาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต.หลักแก้ว พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและผู้นา
ชุมชน ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๒) สร้างจิตสานึกและตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม

1.2 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

๑) โครงการชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
ปี
หมาย
2563 2564
เหตุ
งบ
งบ
งบ
ประมาณ ประมาณ ประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000

-

-

-

50,000

50,000

50,000

-๖มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1.3 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑) โครงการประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต

จานวน ๔ โครงการ/กิจกรรม

ปี
ปี
ปี
หมาย
2562 2563 2564
เหตุ
งบ
งบ
งบ
ประมาณ ประมาณ ประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

-๗มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหารราชการเพื่อปูองกันการ 2.1 แสดงเจตจานงทาง
ทุจริต
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑) กาหนดให้มีกิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารอบต.หลักแก้ว
๑) มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ
๒) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๔) โครงการจ้าสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ปี
ปี
ปี
หมาย
2562 2563 2564 เหตุ
งบ
งบ
งบ
ประมา ประมา ประมา
ณ
ณ
ณ
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-๘มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหารราชการเพื่อปูองกันการ 2.3 มาตรการสร้างความ
ทุจริต
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒) มาตรากรมอบอานาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ปี
ปี
ปี
หมาย
2562 2563 2564 เหตุ
งบ
งบ
งบ
ประมา ประมา ประมา
ณ
ณ
ณ
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-๙มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหารราชการเพื่อปูองกันการ 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
ทุจริต
หน่วยงานบุคคลในการดาเนิน
กิจการ ความประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
๑) มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
๒) มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

จานวน..๑๐....โครงการ/กิจกรรม

ปี
ปี
ปี
หม
2562
2563 2564 าย
เหตุ
งบ
งบ
งบ
ประมาณ ประมาณ ประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

-

-

-

-1๐มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ของ อปท.
ได้ทุกขั้นตอน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

๑) ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
๒) จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
๓) ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญหลากหลาย

๑) จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน
๒)การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์อบต.หลักแก้ว

ปี
ปี
ปี
หมาย
2562 2563 2564
เหตุ
งบ
งบ
งบ
ประมาณ ประมาณ ประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
-

-

-

-

-

-

-1๑-

มิติ

3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนั บสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาอบต.
๒)ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล
จานวน ๗ กิจกรรม/โครงการ

ปี
ปี
ปี
หมาย
2562 2563 2564
เหตุ
งบ
งบ
งบ
ประมาณ ประมาณ ประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

-1๒มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน 4.1 มีการจัดวางระบบและ ๑) โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ รายงานการควบคุมภายใน
๒) โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจเงิน ๓) โครงการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
แผ่นดิน

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้

๑) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแล
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
๒) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ
๓)กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน

ปี
ปี
ปี
หมาย
2562 2563 2564 เหตุ
งบ
งบ
งบ
ประมา ประมา ประมา
ณ
ณ
ณ
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-1๓มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล
๑) มาตรการเฝูาระวังการคอรัปชั่นโดยภาคประชาชน
๒) กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
จานวน ๙ กิจกรรม/โครงการ

ปี
ปี
ปี
หมาย
2562 2563 2564 เหตุ
งบ
งบ
งบ
ประมา ประมา ประมา
ณ
ณ
ณ
(บาท) (บาท) (บาท)
-

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

ส่วนที่ ๓

ลาดับที่ 1
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน การพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หลักแก้ว
พนักงานส่วนตาบลพนักงานจ้างและผู้นาชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2552 มีอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา ๖๗ (๕)ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม มาตรา ๖๘ (๗) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฏร และพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด ๒ การกาหนดอานาจหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะมาตรา ๑๖ (๖)การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ ตลอดจนพระรากฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ กาหนดให้ข้าราชการต้องทางานเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน อานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ในสภาพของสังคมปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากกระแสของเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่ก้าวล้าไปอย่างรวดเร็ว การ
คมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว และมีหลายช่องทางให้เลือกใช้ ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลหลักแก้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนส่งผลให้แต่ละครัวเรือนมีรายจ่าย
ที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ในขณะที่รายได้ของประชาชนกลับมีแนวโน้มในด้านตรงข้ามกัน ซึ่งจาเป็นที่ประชาชน
ต้องมีการพัฒนาตนเองให้สามารถเตรียมรับกับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
ที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการเพิ่มรายได้แก่กลุ่มสมาชิก การหาช่องทางในการลดรายจ่าย ตลอดจนหาช่องทาง
เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ ตามปัจจัยที่ชุมชนมีอยู่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตาบล
หลักแก้ว ได้เล็งเห็นความสาคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนา
ศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หลักแก้ว พนักงานส่วนตาบลพนักงานจ้างและผู้นาชุมชน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจาปีพ.ศ(๒๕๖๒-๒๕๖๔) โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนในตาบลและในชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ใน
ชีวิตประจาวันของทุกคน ด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็นความสาคัญในหลักการและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึงพาตนเอง มีการดาเนินชีวิตให้
อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว ได้มีความรู้เพิ่มเติมในด้านการพัฒนาอาชีพในพื้นที่
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมีโอกาสศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นการเปิดโลกทัศน์
การและเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอื่น ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน ประสานความสัมพันธ์อันดี ภายใน
องค์กรและชุมชนตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กาหนด
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจและยึดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนาแนวพระราชดาริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันตามหลักการพอเพียง ความพอดี การใช้
ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุมเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิด
รายได้
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทัศนคติที่ดี ปลูกฝังจิตสานึกทั้งต่อองค์กร ต่อ
ผู้อื่น ต่อตนเองและสาธารณะ เพื่อมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสาคัญ มีความ
เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๕. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
๖. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพในการปฏิบัติงานและได้รับประโยชน์จาก
การศึกษาดูงานเพื่อนามาปรับใช้ในการทางาน
๗. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาการทางานแบบบูรณาการ เพื่อการ
แก้ปัญหาการพัฒนางาน การปรับปรุงและการทางานร่วมกันเป็นทีม
๔.เป้าหมาย
ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน จานวน ๖๒ คน ประกอบด้วย
- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน และ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรม
๕. วิธีดาเนินการ
๔.๑ ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดาเนินการ
๔.๒ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่จะศึกษาดูงาน และผู้เข้าร่วมโครงการเพี่อรวบรวมจานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
๔.๓ จัดทาโครงการอบรมและศึกษาดูงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๔.๔ เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

๔.๕ ติดต่อประสานงาน เชิญวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๖ เตรียมการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ อาหาร และเครื่องดื่ม
๔.๗ ทดสอบและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ
๔.๘ ศึกษาดูงานตามโครงการ
๔.๙ ติดตามและประเมินผลหลังการเข้าร่วมโครงการ
๔.๑๐ สรุปผลการดาเนินงาน
๖.สถานที่ระยะเวลาดาเนินการ
ปี พ.ศ.(๒๕๖๒-๒๕๖๔)
๗.งบประมาณ
๓๐๐,๐๐๐.-บาท
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ กฎหมาย แนวคิด
หลักการที่เกี่ยวข้อง สาหรับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. ผู้เข้าอบรมสัมมนา เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และแนวทางการพัฒนาตาบลร่วมกัน
๓. ผู้เข้าอบรมสัมมนา เกิดความร่วมมือมีการประสานงานและการทางานเป็นทีม
๔. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาไปปรับใช้ใน
การดารงชีวิต ได้อย่างไม่ประมาท
๕. ผู้เข้ารับการอบรมได้นาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชน และเป็น
การสร้างรายได้ให้กับชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
๖. ผู้เข้าร่วมการอบรมได้นาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษางานมาพัฒนาการปฏิบัติงานใน
องค์กรและชุมชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ลาดับที่ ๒
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลักแก้ว พ.ศ. 2553 โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้าวแรงแห่งการกระทา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
อ่างทอง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ลงวันที่
14 ตุลาคม 2558 โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ การยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางในของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตาบลหลักแก้ว ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลักแก้ว” ขึ้น เพื่อให้บุคากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้
อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562

– 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว

ลาดับที่ ๓
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑.ชื่อ โครงการชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ฝึกอาชีพให้กับประชาชน)
๒.หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมีพระราชดารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี และได้ทรงเน้นย้าแนวทางพัฒนาที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต การปูองกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และ
ให้สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
โดยที่ภาวะการณ์ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว การดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ประชาชนโดยทั่วไปมีการรับอารยะธรรม
จากต่างประเทศ ค่านิยม เทคโนโลยีซึ่งบางอย่างที่ได้รับเข้ามาทาให้เกิดค่านิยมการใช้ชีวิตประจาวันที่ฟุมเฟือย
เกิดความเสื่อมของสังคม และทาให้เกิดปัญหาในสังคม ปัญหาครอบครัว อีกทั้งการประกอบอาชีพของประชาชน
ภายในเขตพื้นตาบลหนองพลับที่อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีการมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มรายได้และการจาหน่ายโดยใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตจึงสูง
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนในชุมชนมากที่สุด โดยได้อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (ข้อ ๖) และพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (ข้อ ๖) และมาตรา ๖๘ (๗) ได้จัดทาโครงการชุมชนพึ่งตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจาวันของทุก ๆ คน ด้วยการรู้จักการใช้
ทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็นความสาคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชน
ภายในเขตพื้นที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดาเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน
เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนา
แนวพระราชดาริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันตามหลักการพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ
ไม่ฟุมเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้
๓.๒ เพื่อให้กลุ่มผู้นาเกษตรตาบลหลักแก้ว ได้มีความรู้การพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.กลุ่มเป้าหมาย
ผู้นากลุ่มเกษตรตาบลหลักแก้วหมู่ที่ ๑ -๘ จานวน ๒๗ คน
๕.การดาเนินงาน
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
๒. ชี้แจงผู้บริหาร สมาชิกสภา ประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทาโครงการ
๓. คัดเลือกผู้นากลุ่มเกษตรตาบลหลักแก้ว จากผู้ที่เคยผ่านการอบรมตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้ว
๔. ติดต่อประสานวิทยากร
๕. ดาเนินงานตามโครงการ มีกิจกรรม ๒ ฐาน
- ฐานที่ ๑ สาธิตการปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้
- ฐานที่ ๒ สาธิตการทาสารไล่แมลงชีวภาพ
๖. สรุปผลการดาเนินงาน
๖.สถานที่ดาเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้อาเภอวิเศษชัยชาญ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองสาโรง ตาบลหลักแก้ว อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๘.งบประมาณ
ตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบดาเนินงาน การดาเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดาเนินการตามโครงการ
พึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๔,๗๒๕.- บาท (-สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้า
บาทถ้วน-) ตามรายละเอียดดังนี้
๑. ค่าดินปลูก ๓๐ ถุงๆละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๖๐๐ บาท
๒. ค่าปุ๋ยคอก ๑๕ ถุงๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๓๗๕ บาท
๓. ค่าปุ๋ยขี้ไส้เดือน ๓๐ ถุงๆละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๙๐๐ บาท
๔. ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆละ ๕๐ บาท ๒๗ คน
x ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑,๓๕๐ บาท
๕. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ๒ มื้อๆละ ๒๕ x ๒๗ คน เป็นเงิน ๑,๓๕๐ บาท
๖. ค่าไม้ลวก ๓ มัดๆละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๐ บาท
รวมทัง้ สิ้น ๔,๗๒๕ บาท
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได้

๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑
. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาแนวพระราชดาริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันตามหลักการความพอเพียง
ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุมเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้
๒. กลุ่มผู้นาเกษตรตาบลหลักแก้ว ได้รับความรู้เพิ่มเติมในการการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจาวัน

ลาดับที่ ๔
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๑.ชื่อ โครงการประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
๒.หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสาคัญเพื่อทาให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ปัจจุบนั ประชาชนจานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องทีย่ อมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้ต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผล
เสียต่อสังคมในด้านอื่นๆตามมาอีกมากมาย องค์การบริหารส่วนตาบลตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
การประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสาคัญหันมาสนใจ
ปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และเป็น
การปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจ
หน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๔๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอรัปชั่นและการโกงทุกแบบ
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการทาความ
ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต
๓.๔ เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์

๔.เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชนในเขตพื้นที่ตาบลหลักแก้ว
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสาคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่
เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกาลังในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
๕.กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินงาน
๕.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกวด
๕.๓ ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคาขวัญเข้าประกวด
๕.๔ ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
๕.๕ ทาพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
๖.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
๗.งบประมาณดาเนินการ
จานวนเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท
๘.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าทางภาษาที่สื่อถึงการ
ต่อต้านการทุจริต
๑๐.๔ เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์

ลาดับที่ ๕
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๑.กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอบต.หลักแก้ว
๒.หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสูก่ารเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการับรู้การทุจริต (Courruption Perceptions Index :CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิกูลกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการับรู้การทุจริต (
Coruuption Perception Index :CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงการสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้
เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาในการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครอวส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็

สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียงกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่
คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่
คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น
และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง
ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในกา
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทาแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
๔.เปูาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
๔.๒ มีการประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๔.๒ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี
๕.พื้นที่ดาเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๖.๔ ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๖.๕ จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๖.๗ ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๖.๘ รายงานผลการดาเนินงาน
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
ปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔
๘.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
-มีการประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผุ้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จานวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
-การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของบุคลกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลาดับที่ ๖
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
1.มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นที่กฎหายกาหนดให้เป็น
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ มักประสบปัญหาด้านการอานวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ
หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหน้าหน่วยงาน ระดับ สานัก กอง และฝุายต่างๆ
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภารรัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2542 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การ
บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่า
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อให้การกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้ รองปลัด และ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

ลาดับที่ ๗
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. หลักการและเหตุผล
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ได้กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหลักแก้ว ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และพนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้ยังคับบัญชาได้
พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง รวมรวมและเสนิผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาทบทวนการพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม

– เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ลาดับที่ ๘
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๓.โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –จัดจ้าง
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งนี้ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
และพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่
กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยการเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับ
ประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของอบต.เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของอบต.ทุกโครงการและ
กิจกรรม
3.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกัการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ของอบต.
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
๓.๓ เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
๔.เปูาหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของอบต.ที่ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ.๒๕๕๓ จานวน ๔ ช่งอทาง ได้แก่ ทางเว็บไซด์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ เสียงตามสาย
๕.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ –จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ –จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ –จัดจ้าง
- ประกาศ วัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
๖.๒ นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของอบต.ได้แก่ ทาง
เว็บไซค์บอร์ด ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย หน่วยราขการ เป็นต้น
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
ปี พ.ศ.2562-5264
๘.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
โครงการที่จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

ลาดับที่ ๙
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นที่กฎหายกาหนดให้เป็น
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณการ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหาร
ส่วนตาบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
หรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2542 คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2516 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชน
ได้รับการอานายความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริหารประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ภายในตาบลหลักแก้ว

6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พื้นที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในพื้นที่ตาบลหลักแก้วตามรูปแบบที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้วทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ 16,000 บาท ต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหลักแก้ว จานวน 1 เล่ม
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ลาดับที่ ๑๐
มิติที่ 2การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑.โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒.หลักการและเหตุผล
ในมาตรา๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริการราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยกาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฏีกานี้ โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการแบบหนึ่งของระบบบริการ
สาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทางานเพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึง
พอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความ
ต้องการประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอบต.
หลักแก้ว ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๓.๒ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
๓.๓ เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีทางานของบุคลากรให้คานึกถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ
๓.๔ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้
๔.เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตอบต.หลักแก้ว และผู้ที่มาติดต่อราชการกับอบต.

๕.พื้นที่ดาเนินการ
อบต.หลักแก้ว
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดให้มีโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
๖.๓จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติรากชารและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
๖.๔ ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
๖.๔.๒ ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
๖.๔.๓ จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
๖.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
๖.๔.๕ จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
๖.๔.๖ จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
๖.๔.๗ การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
๖.๕ มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องในการจ
ตัดทาโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
ปี พ.ศ.2562-2564
๘.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลการคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ
๑๐.๔การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้

ลาดับที่ ๑๑
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑.มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒.หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสาคัญ คุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อเหตุการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจการอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลงานซึ่งเป็นหลักการบริการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
กาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
๔.เป้าหมาย
คณะผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล หัวหน้าส่วนราชการ
๕.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาบันทึกเสนอเพื่อขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๖.๒ ดาเนินการออกคาสั่งฯ

๖.๓ สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมาย
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีพ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔
๘.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกกอง
๑๐.ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลาดับที่ ๑๒
มิติที่ 2การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานบุคคลในการดาเนินกิจการ ความประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
1.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)
๒. หลักการและเหตุผล
วันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกันกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จากพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงพระวิริยะอุสาหะ
เพื่อความร่มเย็นผาสุก แก่อาณาประชาราษฎร์ และประเทศชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีพระราชปณิธานที่จะ
ขจัดทุกข์บารุงสุขแก่ อาณาประชาราษร์ ด้วยปรัชญาที่ล้าเลิศ
ดังนั้น ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี ทางหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชนทุก
หมู่เหล่า จึงร่วมกันนาวันพระราชสมภพมาเป็นวันระลึกถึงพระคุณแม่
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว จึงขอร่วมถวายพระพรโดยจัดโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจาปี ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท ๑๒ สิงหาคม
๓.๒ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของ องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในฐานะ
แม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย
๓.๓ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตาบลหลักแก้ว กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนตาบลหลักแก้วได้ร่วมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
๓.๔ เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป ทั้งนี้ประเพณีที่ดีงามคน
ไทยนั้นผู้ที่เป็นลูก สมควรที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้เป็นแม่อย่างยิ่ง
๓.๕ เพื่อยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นแม่ดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙
๔.เป้าหมายของโครงการ
๔.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลักแก้ว และพนักงานจ้างเหมาบริการ
๔.๒ ส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นาชุมชน กลุ่มสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) กลุ่มอาชีพและองค์กรต่าง ๆ
๔.๓ ประชาชนในตาบลหลักแก้ว

๕. ขั้นตอนการดาเนินการ
๕.๑ จัดประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว พนักงานส่วน
ตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือแนวทางในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ องค์สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
๕.๒ แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
๕.๓ จัดทาบันทึกเพื่อขออนุมัติโครงการ
๕.๔ ดาเนินการตามโครงการ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙
- กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน
- จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
- สรุปผล ประเมินผลและรายงานผลโครงการ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
๗. งบประมาณ
จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลักแก้ว กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนตาบลหลักแก้ว ได้ร่วมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
๘.๒ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้าราชการและพนักงานจ้าง มีโอกาสได้ช่วย
เผยแพร่เกียรติคุณขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดินให้กับประชาชน และ
เยาวชน ได้รับรู้
๘.๓ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลักแก้ว กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนตาบลหลักแก้วได้ร่วมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
๘.๔ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลักแก้ว กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนตาบลหลักแก้ว ได้ร่วมกันรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป ทั้งนี้ประเพณีที่ดีงามของคนไทยนั้นผู้ที่เป็นลูก
สมควรที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทีผู้ที่เป็นแม่อย่างยิ่ง
๘.๕ เพื่อเป็นการเผยแพร่คุณงามความดีของแม่ดีเด่นและเป็นแบบอย่างของสังคม

ลาดับที่ ๑๓
มิติที่ 2การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
1.ชื่อโครงการ กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
๒.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่าการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนรากชารต้องให้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิงให้คานึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรนิหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติรากชาร โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
โดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ กาหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะ
ผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
กาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลจึงได้จัดให้มีการจัดทาข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้าสานัก
ปลัด/ผู้อานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุาย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๓.๒เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๓.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๓.๔ เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๔.การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุาย
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว ได้ทาข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสานัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และรับสิ่งจูงใจตม
ระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทางานได้ร่วมพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละ
มิติ ดังนี้
๑)การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
๒) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
๓)การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
๔)การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕)การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๖)การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๕.การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑.๑ ชี้แจงสานัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒ฬ๔/ว๔๓๕ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๑.๒ ติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
-ศึกษาข้อมูล เอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น
-ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กากับดูแลตัวชีวัด และผู้จัดเก็บข้อมูล
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว
๑.๓ รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กาหนด
๑.๔ วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน

๑.๕ ประสานงานกับหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
๖.การคานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน

ระดับคะแนนที่ได้รับ

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม

๕

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก

๔

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี

๓

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้

๒

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง

๑

ลาดับที่ ๑๔
มิติที่ 2การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๒.หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้กับประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง
สามารถยื่นคาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์
หรือแจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต
ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจาอบต. รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของอบต.ขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการการจัดการ
ในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ
๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรากาจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๕.พื้นที่ดาเนินการ
อบต.หลักแก้ว
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
๖.๒ จัดทาคู่มือดาเนินการร้องเรียนของอบต.
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนอบต.ให้ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔

๘.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของอบต.
ตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนอบต.โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฏหมาย
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

ลาดับที่ ๑๕
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๑.โครงการ มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.หลักแก้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.หลักการ
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติ
ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ
ให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขว้างในการได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด อบต.จึงได้ให้มี
สถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมได้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตน
ต่อไป
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
๓.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของอบต.
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต. จานวน ๑ แห่ง
๕.พื้นที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.หลักแก้ว
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
๖.๒มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
๖.๓มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบตั งิ านเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด

๖.๕ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๖.๖ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๘.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.

ลาดับที่ ๑๖
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๑.โครงการ มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆของหน่วยงาน เช่นโครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่
แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนัน้ อบต.จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์
ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์
วิทยุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของอบต.ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลช่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
๕.พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตอบต.
๖.วิธีดาเนินการ
จัดให้มีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
- บอร์ดหน้าสานักงานอบต.
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของอบต.ตามหมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
-ผ่านเว็บไซต์
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 2562-2564
๘.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๙.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
๑๐.ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ลาดับที่ ๑๗
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๑.โครงการ มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย
๒.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่
แผนงาน โครงการ และอื่นๆ
ดังนัน้ อบต.จึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของอบต.ได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
๓.๒ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๔.เปูาหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกหลายประเภท
๕.พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตอบต.
๖.วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
-แผนพัฒนาท้องถิ่น
-งบประมาณรายจ่ายประจาปี
-แผนการดาเนินงาน
-แผนอัตรากาลัง
-แผนการจัดหาพัสดุ
-ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
-งบแสดงฐานะทางการเงิน
-รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
-รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
-ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน

๗.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
๘.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่

ลาดับที่ ๑๘
มิติที่ 3 ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
๑.ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน อบต.ได้ดาเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของอบต. รวมถึงการนาเข้าบรรจุไว้ในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณของอบต. ในปีถัดไป ของสานักปลัด อบต.จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ ขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
เพือ่ จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานทีเ่ ป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ในการจัดทาแผนชุมชนและวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานชุมชน และจัดให้มปี ระชุมเวทีประชาคม จานวน ๘ หมู่บ้าน ในเขตอบต. สาหรับ
ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของอบต.
๕.พื้นที่ดาเนินการ
อบต.หลักแก้ว
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ
๖.๒ ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๔ จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
๖.๕ ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน,ตรวจสอบข้อมูล,ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
๖.๖ จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
๖.๗ จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
๖.๘ จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

๗.ระยะเวลาดาเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จานวน ๘ ชุมชน ระหว่าง
ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๘.งบประมาณดาเนินการ
จานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท
๙.ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑.๑ข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
๑.๒ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
๑.๓ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของอบต.
๑.๔ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
๑.๕ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
๑.๖ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ลาดับที่ ๑๙
มิติที่ 3 ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.๒ การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.หลักแก้ว
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
อบต.หลักแก้ว เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการบริการประชาชน
ในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
โดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อบต.จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชานในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนามา
เป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๓.๒ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักอบต.
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของอบต.กับประชาชนในพื้นที
๔.เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
๕.วิธีดาเนินการ
๕.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๕.๓ นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๖.ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์ ร้องเรียน ดังนี้
๖.๑ สานักงานอบต.หลักแก้ว
๖.๒ ทางโทรศัพท์
๖.๓ ทางเว็บไซต์
๖.๔ ทางไปรษณีย์

๗.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดอบต.หลักแก้ว
๙.ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
๙.๑ มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของอบต.
๙.๒ สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
๙.๓ แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน

ลาดับที่ ๒๐
มิติที่ 3 ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาอบต.
๒.หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘
หมวด ๑ องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ ๗(๒) และข้อ ๙ กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้อบต.ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอบต. มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
อบต. โดยสานักปลัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาอบต.ขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของอบต.และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.และแผนพัฒนาสี่ปีอบต.ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมอบต.และคณะกรรมการพัฒนาอบต.กาหนดด้วยความถูกต้องโปร่งใส และสุจริต
๔.เปูาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาอบต.
๕.พื้นที่ดาเนินการ
อบต.หลักแก้ว
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมอบต.
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๘.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
อบต.มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาอบต.เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนอบต.และร่างแผนพัฒนาสี่ปีอบต.เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาอบต. ในการพัฒนาอบต.ความ
ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตอบต. ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้าน
การทุจริต

ลาดับที่ ๒๑
มิติที่ 3 ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล ประจาปี
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นกฎหมายทีค่ ่อนข้างใหม่และ
มีจานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของการกระจายอานาจและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบล จึงได้จัดทาโครงการ อบต.สัญจร ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตาบลประจาปี ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสาคัญ
ของการกระจายอานาจมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
๓.วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การบริการจัดการเป็นไปตามหลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพือ่ เผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย
๔.เปูาหมาย
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้นาชุมชนแพทย์ประจาตาบล
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน
๕.วิธีดาเนินการ
๕.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
๕.๒ แต่งตั้งคณะทางาน
๕.๓ วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
๕.๔ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
๕.๕ ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
๖.ระยะเวลาการดาเนินการ
ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๗.งบประมาณ
๒๐,๐๐๐ บาท
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด
๙.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญของการ
กระจายอานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ลาดับที่ ๒๒
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๑.โครงการแผนการตรวจสอบประจาปี ประจาปี
๒. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
หลักแก้ว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนดโดย
ฝุายผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกาหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทาง
ที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทาให้
การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ
นอกจากนี้ การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๒.๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี และ
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
๒.๓ เพื่อสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๒.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวในการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
๒.๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ
๓.๑ ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จานวน
๕ ส่วนงาน ประกอบด้วย
๓.๑.๑ สานักงานปลัด อบต.
๓.๑.๒ กองคลัง
๓.๑.๓ กองช่าง
๓.๑.๔ กองการศึกษาฯ
๓.๑.๕ กองสาธารณสุขฯ
๓.๒ เรื่องที่ตรวจสอบ
สานักงานปลัด อบต. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กองคลัง ตรวจสอบทางการเงินและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
กองช่าง ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กองการศึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบด้านโครงการต่างๆที่ปฏิบัติในส่วนของกองสาธารณสุขฯ
๓.๓ ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบข้อมูลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
๓
.๔ รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ (เอกสารแนบ)
๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
๑ . นายบัญชา ชดช้อย
ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๒
. นางวิมล ปาณะดิษ ตาแหน่ง รองปลัดอบต.หลักแก้ว
๓
. นายสมชาย โพธิ์ทอง ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
๕. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
เนือ่ งจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการ

ลาดับที่ ๒๓
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๑.โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนัน้ เพือ่ ให้การปฏิบตั ถิ ูกต้องและเป็นไปตามทีร่ ะเบียบฯ กาหนด อบต.จึงได้มีการจัดทาและรายงาน
การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
๓.วัตถุประสงค์
๑.เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของอบต.
๒.เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯกาหนด
๓.เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกาหนด
๔.เปูาหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกกองของอบต.
๕.พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการของทุกกอง
๖.วิธีดาเนินการ
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
๓.ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๔.คณะกรรการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒
๕.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.32562-2564

๘.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาสูงสุด
๒.ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
๓.เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

ลาดับที่ ๒๔
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๑.โครงการ/กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตุถุประสงค์
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดย
ส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฏเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เป็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงาน ไม่สัมฤทธิ์ผล
ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย
การปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น
และการพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆที่อาจมีขึ้น
๓.๒ เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

๔.เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
๕.วิธีดาเนินการ
๕.๑ แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖
๕.๒ ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯเพื่อสรุปข้อมูล
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและผู้บริหาร
ทราบ
๖.สถานที/่ ระยะเวลาดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
๗.หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง
๘.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑.การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
๓.มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
๔.การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
๕.เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างยิ่ง
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดาเนินการแก้ไข
๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๘๐
ระดับมาก)

ลาดับที่ ๒๕
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแล
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร
จึงมักจะกาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย
๔.เปูาหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล
๕.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
๖.วิธีดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้ง ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และก.อบต.จังหวัดอื่น
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
-ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้วรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)

๗.ระยะเวลาการดาเนินการ
ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓
๘.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับ ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

ลาดับที่ ๒๖
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารงานการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีกระบวนการ
ทางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอก
ไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได้
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตาบลหลักแก้ว
๕.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
๖.วิธีดาเนินการ
การทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
๘.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินและการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

ลาดับที่ ๒๗
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว จึงได้ดาเนินการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชน
สามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถพัฒนา
ระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การ
บริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
๓.๒ เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลหลัก
แก้ว ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
๔.เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
๕.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว

๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
๖.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๓ มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้ง
ให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว ให้ความสาคัญในการมี
ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่
ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๘.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง
๑๐.ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้าง ของอบต.มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ และไม่เกิดปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่น

ลาดับที่ ๒๘
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เกีย่ วข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้
มีบทบาทและต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
โดยหมีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อานาจการ
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุล
อานาจ ระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึง
การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลเล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น ใน
เรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่น มีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดความสมดุลในการบริหารงาน
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการ
มีส่วนร่วมในการทางาน
๓.๒ เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
๓.๓ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
๔.เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน ๑๘ คน
๕.พื้นที่ดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว

๖.วิธีดาเนินงาน
๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด จานวน ๒ คน
๖.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อทาการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๘.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด
๑๐.ผลลัพธ์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี

ลาดับที่ ๒๙
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ๑.ชื่อโครงการ/
กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวังคอร์รับปชันโดยภาคประชาชน
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ
พวงพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทาคอร์รัปชัน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
๓.วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอรัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.เป้าหมา/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน
๕.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑เชิญคณะกรรมการชุมชน หือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคอรัปชัน
๖.๒เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอรัปชั่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๖๒-๒๕๖๔
๘.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการคอรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอร์รรัปชันได้
๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอรัปชั่นในระดับ
อบต.

ลาดับที่ ๓๐
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาคส่วน
ในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแกไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลหลักแก้ว
๕.พื้นที่ดาเนินการ
ต.หลักแก้ว
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ปูายประชาสัมพันธ์ของอบต.
๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณา สั่งการ
๖.๖ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๘.งบประมาณดาเนินการ
จานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๑๐.๒ นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

