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บทนํา
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 256-2564) ซึ่งผูบริหารไดมีการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อีกทั้งยังแสดงเจตจํานง
ทางการเมืองของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรมแลวนั้น
เพื่อใหการบริหารราชการและการปฏิบัติงานสอดคลองตามนโยบายดังกลาว รวมทั้งแสดง
ถึงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ซึ่งผานเกณฑ
มาตรฐานสํานักงาน ป.ป.ช. ตามหนังสือที่ ปช 0004/ว 0083 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560จึงไดจัดทํา
สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ เพื่อประกอบการรายงานใหผูบริหาร สภาทองถิน่
และประชาชนทราบ รวมทั้งประกอบการรายงานสํานักงาน ป.ป.ช. ทางเว็ปไซต และหนวยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวของ ตลอดจนประกอบการนิเทศติดตามความคืบหนาและผลการดําเนินงานตามแผนฯ
หากผลการดํ าเนินงานขององคการบริหารสวนตํ าบลเขาสมิ ง มีข อบกพรองหรือควร
ปรับปรุงในเรื่องใด ขอไดโปรดแนะนําเพื่อพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
ผูจัดทํา
23 สิงหาคม 2561

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

สวนที่ 1

สวนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

การวิ เ คราะห ความเสี่ ยงในการเกิ ด การทุ จ ริ ต ในองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น มีวั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
ตองการบงชี้ ความเสี่ ยงของการทุ จริต ที่มีอยูในองค กรโดยการประเมิน โอกาสของการทุ จริต ที่อาจเกิ ดขึ้ น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวั ตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3)สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4)สภาพหรื อลั กษณะป ญหาของการทุ จริ ตที่ เ กิ ดจากการขาดความรู ความเข าใจและขาดคุ ณธรรม
จริยธรรม
5)สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6)สภาพหรื อลั กษณะป ญหาของการทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด จากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1)โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2)สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น

3)การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร ง ใส การทุ จ ริ ต ในป จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
4)การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ -จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5)การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6)การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมี ความเห็ นแกตั วมากยิ่งขึ้น มองแต ประโยชนส วนตนเป นที่ ตั้งมากกวาที่จ ะยึ ดผลประโยชน
สวนรวม
7)มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวขางตน เปนเพียง
ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจ ริตขององค กรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครองสว น
ทองถิ่นแตละแหงสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใชในการวิเคราะห
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงไดตามความเหมาะสม

2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
สวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ
การปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International – IT)พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35-38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง

3 คะแนน จากป 2558 ไดลํ าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเป น
ประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง
แม วาในช ว งระยะที่ผ านมา ประเทศไทยไดแสดงใหเ ห็ นถึ งความพยายามในการปราบปรามการ
ปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ
วาด ว ยการป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต มาแล ว 3 ฉบั บ แต ป ญหาการทุ จ ริ ต ในประเทศไทยไม ได มี
แนวโน มที่ ล ดน อยถอยลง สาเหตุ ที่ทําให การทุ จ ริ ตเป น ป ญหาที่ สํ าคั ญของสั งคมไทยประกอบด ว ยป จ จั ย
ทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation)
หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะใน
หมูญาติพี่นองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมี
อํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกใน
สังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรื อกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจั ย
ทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไก
หรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3เริ่มจากป
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น
การบริห ารงานภาครั ฐ ต องมี ร ะดับ ธรรมาภิ บ าลที่ สู งขึ้ น เจ าหน าที่ ของรั ฐ และประชาชนต องมี พฤติ กรรม
แตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตร
การดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้ น เพื่อใหการดํ าเนิ น การขั บเคลื่อนดานการปองกัน และปราบปรามการทุจ ริ ตบั งเกิ ด ผลเป น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) องค กรปกครองส วนท องถิ่ น จึง ได ตระหนักและใหความสําคั ญกับ การ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต(พ.ศ. 2559-2561)เพื่อกําหนด
แนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปน
รูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) เพื่ อยกระดั บ จิ ต สํ านึ กรั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน ของสาธารณะของข าราชการฝ ายการเมื อ ง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3) เพือ่ ใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม(people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย
1)ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท องถิ่ น มีจิ ต สํานึ กและความตระหนั กในการปฏิ บั ติห น าที่ ร าชการให บั งเกิ ดประโยชนสุ ขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4)กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5)องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต(Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2)องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5)องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ
ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

สวนที่ 2

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

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

1.1 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนั ก แก
บุคลากรทั้ง ขา ราชการ
การเมื อ งฝ า ยบริ ห าร
ข า ราชการการเมื อ ง
ฝ า ยสภาท อ งถิ่ น และ
ฝา ยประจํา ขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น

1.1.1 (1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
10,000 10,000 10,000 10,000
1.1.1 (2)โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
1.1.1 (3)โครงการสงเสริม
ปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ตามรอย
ธรรมะเพื่อการปฏิบัติงาน
1.1.1 (4)โครงการพัฒนา
300,000 300,000 300,000 300,000
ศักยภาพพนักงาน สมาชิกสภา
ผูบริหารและผูนําชุมชน
1.1.1 (5)โครงการสมุดบันทึก
ความดีพนักงานจาง
1.1.2 (1) มาตรการสงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
1.1.2 (2) มาตรการเสริมสราง
ความรูดานการตอตานการทุจริต
1.1.2(3) โครงการเสริมสราง
10,000 10,000 10,000 10,000
ความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝง
ทัศนคติในการตอตานการทุจริต
1.1.3 (1) กิจกรรมใหความรู
เรื่อง ผลประโยชนทับซอนแก
บุคลากร
1.1.3 (2) มาตรการจัดทําคูมือ
การปองกันผลประโยชนทับซอน
1.1.3 (3) กิจกรรมเสริมสราง
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
“Conflict of Interest”

1.2 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถิ่น

1) โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน
2) โครงการปลูกผักริมรั้ว

1.3 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน

มิติที่ 1

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕61

ป ๒๕62

ป ๒๕63

ป ๒๕64

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1) โครงการคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว
2) โครงการเขาคายพุทธบุตร
3) โครงการสรางภูมิคุมกันทาง
สังคมสงเสริมการเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

50,000

50,000

50,000

10,000

10,000

10,000

10,000

3มาตรการ 2กิจกรรม
11โครงการ

410,000

410,000

410,000

410,000

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหาร 2.1 แสดงเจตจํานงทาง
ราชการเพื่อ
การเมืองในการตอตาน
ปองกันการ
การทุจริตของผูบริหาร
ทุจริต
2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ป ๒๕61

ป ๒๕62

ป ๒๕63

ป ๒๕64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45,000

45,000

45,000

-

-

-

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2.2.1 (1) มาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2.2.1 (2) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ปลัดและ
หัวหนาสวนราชการ
2.2.1 (3) กิจกรรมสรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
2.2.2 (1) กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป
2.2.2 (2) กิจกรรมสรางความ
โปรงใสในการใชจายงบประมาณ
2.2.2 (3) โครงการเผยแพรขอ มูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2.2.3 (1) โครงการจางสํารวจ
45,000
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
2.2.3 (2) มาตรการยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน

2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใชอาํ นาจ
หนาที่ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

2.3.1 (1) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

5,000

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให
เปนที่ประจักษ

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มี
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม (1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ให
ความชวยเหลือกิจการสาธารณะ
ของทองถิ่น (1) กิจกรรมการ
มอบประกาศเกียรติคุณแกบุคคล
หนวยงาน องคกรผูทําประโยชน
หรือเขารวมกิจกรรมในทองถิ่น
(2) เชิดชูผูถายทอดภูมิปญญา
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารง
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(1) กิจกรรมประกาศเกียรติคุณ
ผูปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.5มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือรับ
แจงหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

มิติที่ 2

รวม

3. การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทาง
ที่เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕61

ป ๒๕62

ป ๒๕63

ป ๒๕64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

50,000

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

-

-

-

5,000

5,000

5,000

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2.5.2 (1)กิจกรรมใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่เพือ่ การ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลเขาสมิง
2.5.2 (2) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2.5.3(1) มาตรการ “แตงตั้งผู
รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2.5.3 (2) มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกรณี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิงวาทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ”
50,000
8 มาตรการ8 กิจกรรม
2 โครงการ
3.1.1 (1) กิจกรรม“ปรับปรุง
ศูนยขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิงใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
5,000
3.1.1 (2) มาตรการรออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร
3.1.1 (3) กิจกรรมเสริมสราง
5,000
ความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3.1.2 (1) กิจกรรมเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย
3.1.3 (1) มาตรการจัดใหมี
ชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ประชาชน
20,000
3.2.1 (1) โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นและสงเสริมการมี
สวนรวมจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาตําบล
3.2.1 (2) กิจกรรมดําเนินงาน
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง
3.2.2 (1) โครงการ อบต.เขาสมิง 5,000
เคลื่อนที่ (ประชุมสัญจร)

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
3.2.3 (1) มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

มิติที่ 3

3.3.1 (1) โครงการจัดประชุม
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร/แผน
สุขภาพชุมชนตําบลเขาสมิง
3.3.2 (1) มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
3.3.3 (1)มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

รวม

5มาตรการ 4 กิจกรรม
3 โครงการ
4. การ
4.1 มีการจัดวางระบบ 4.1.1 (1) โครงการจัดทํา
เสริมสรางและ และรายงานการควบคุม แผนการตรวจสอบภายใน
ปรับ ปรุงกลไก ภายในตามที่คณะประจําป
ในการ
กรรมการตรวจเงิน
4.1.1 (2) โครงการจัดทํา
ตรวจสอบ
แผนดินกําหนด
รายงานการควบคุมภายใน
การปฏิบัติ
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ราชการของ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิน่
4.2 การสนับสนุนให
4.2.1 มาตรการสงเสริมให
ภาคประชาชนมีสว น
ประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ
รวมตรวจสอบการ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหรือการบริหาร เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การ
ราชการ ตามชองทางที่ โอน ยาย
สามารถดําเนินการได
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใชจายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน
4.3 การสงเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาทองถิ่น

4.3.1 (1) โครงการอบรมให
ความรูดานระเบียบ กฎหมาย
ทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิก
สภาทองถิ่น
4.3.1 (2) กิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา

ป ๒๕61

ป ๒๕62

ป ๒๕63

ป ๒๕64

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

45,000

40,000

40,000

40,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

50,000

50,000

50,000

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต

มิติที่ 4

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ทองถิ่น
4.3.2 (1) กิจกรรมสงเสริม
สมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร
4.3.2 (1) กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล
4.4.1 (1) มาตรการเฝาระวังการ
คอรรัปชันโดยภาคประชาชน
4.4.1 (2) มาตรการการสงเสริม
และพัฒนาเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต
4.4.2 (1) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ
ทุจริต
4 มาตรการ 7 กิจกรรม
3โครงการ

ป ๒๕61

ป ๒๕62

ป ๒๕63

ป ๒๕64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

70,000

70,000

70,000

70,000

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมาย
เหตุ

สวนที่ 3

สวนที่ 3
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล เปนหลักสําคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของ
ตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกร
ไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศ
ไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกัน และแกไขปญหาการทุจริ ต คอรรัปชันอยางจริงจัง ใน
สถานการณวิกฤติปญหาการทุจริ ตคอรรัป ชันในสั งคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพอง
ตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาล
หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง
ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูก
จิ ต สํ านึ ก ของคนไทยร ว มต านภั ย การทุ จ ริ ต ควบคู กับ การเปลี่ ย นแปลงค านิ ย มไปในทิ ศทางที่ ไม เ อื้ อหรื อ
สนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวม
ของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหาร
การปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมี
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป น
แนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความ
หลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลัก
ความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และหลั ก การมี ส ว นร ว ม (Participation) ดั ง นั้ น การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กนํ า
องคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใส
สําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงาน
ที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป

3. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น บุ ค ลากรขององค ก รมี ค วามรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ งหลั ก ธรรมาภิ บ าล
คุณธรรม และจริยธรรม
2. เพื่ อใหผู บ ริ ห ารทองถิ่ น บุ คลากรมี ความรู ความเข าใจและให ความสํ าคั ญกั บ การป องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวติ ได
4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 5,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม
2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 2

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลก
ที่มากั บกระแสโลกาภิ วัตน มีรากฐานสํ าคัญจากการพัฒ นาบุคคลในประเทศนั้ นๆ ใหเป นคนดี ซึ่งมี ความ
เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ ”ซึ่งไดรับ
มอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และตอประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่ 4
การสงเสริมคุณธรรมในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึง
การสรางจิ ตสํานึกใหมีคุณธรรม จริย ธรรม และปฏิ บัติงานด วยความซื่ อสัต ย สุจริ ต มี จิต สํานึ กที่ ดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึง จัดทําโครงการเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง มีคุณธรรมจริยธรรม
เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมใน
การเสริ มสร างสั งคมแห งคุ ณธรรมและสมานฉั นท ประพฤติ ตนเป นพลเมื องดี สร างประโยชน แก ครอบครั ว
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน
3.3 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดขี ององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงในการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ทั้งจากพระสงฆ และวิทยากรโดยคณะ
ผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่
6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปน
และเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือ
ทําบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆที่ชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564
8. งบประมาณในการดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 10,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมใน
การสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและ
เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
10.3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ตามรอยธรรมะเพื่อการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค กรเปนรากฐานสําคัญยิ่ งในการพัฒนาและขับเคลื่ อนองคกรไปสู
ความสํ าเร็ จ ทั้ งด านคุ ณภาพ ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล องค กรนั้ นๆ ย อมประสบความสํ าเร็ จ มี ความ
เจริญกาวหนาตอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทกั ษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน
มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เมื่อไดรับบทบาทใหกระทําหนาที่ใดๆ แลว ยอมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไร
อุ ดมการณ ไม มี ทั กษะหรื อประสบการณ ที่ จํ า เป น ในการทํ างาน ย อมทํ าให องค กรนั้ นๆ ด อยพั ฒ นาหรื อ
เจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณการทํางานสูง
แลว สําหรับพุทธศาสนิกชน การเขาวัดปฏิบัติธรรมตามรอยพระพุทธศาสนายอมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใน
การปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวชี้นําทางในการ
ปฏิ บั ติ งานตามตํ าแหน ง หน าที่ และบทบาทแห งตนเอง บุ คลากรที่ ปฏิ บั ติ หน าที่ โดยยึ ดมั่ นในหลั กคุ ณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความ
เมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพื่อนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน
ของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดจัดโครงการสงเสริมปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ตามรอยธรรมะเพื่อ
การปฏิบัติงาน เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ
และพนักงานจางมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข
3. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพื่อใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพื่อน
รวมงาน ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งขึ้น
2.4 เพื่อใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต ใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
4. กลุมเปาหมาย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. ระยะเวลา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
6.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน)
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ หรือจัดปฏิบัติธรรม
(สวดมนตทําวัตรเชา) ในทุกวันพระ ทั้งในภาพรวมหนวยงานหรือตามความสะดวกของบุคลากรซึ่งอาจเปนวัด
ใกลบาน โดยอาจมีการบันทึกหรือแสดงใหเห็นผลของกิจกรรม
6.4 มีการติดตาม รายงานและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตอผูบริหารเพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานโครงการตอไป
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 บุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
10.2 บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
ไดอยางเปนประโยชนและสรางสรรค
10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริตและเจตคติ ที่ดีตอการทํางาน
ตอหนวยงาน ตอเพื่อนรวมงานตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและตอประชาชนผูขอรับบริการ

โครงการที่ 4

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
เขาสมิงและผูนําชุมขน
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม
เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละ
ประเภท โดยให มี กลไกและระบบในการบั งคั บใช อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ และประกอบกั บประกาศประมวล
จริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางที่ขาดไมได
คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติอันถูกตองดีงาม ทั้ งกาย
วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่นและตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจํา
ใจของตนเองแลว การปฏิ บัติ งานทุ กอย างตองลุ ลวงไปด วยดี และมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ ว โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและไววางใจที่จะเขามารับบริการที่องคกร
นั้นๆ
เพื่ อเป น การเตรี ย มความพร อมทั้ งในด านคน ได แก บุ คลากรทั้ งข าราชการการเมื องฝ ายบริ ห าร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา และพนักงานจาง รวมถึงผูนําชุมชนซึ่งจะตองมีการ
ประสานงานในการปฏิบัติงานรวมกันตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม เอื้อตอการใหบริการที่ดีแก
ประชาชน กอใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการองคกรและเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงและผูนําชุมชนขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน
3.3 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่ อ สร า งจิ ต สํ า นึ ก และความตระหนั ก ที่ จ ะไม ก ระทํ า การขั ด กั น แห ง ผลประโยชน ห รื อ มี
ผลประโยชนทับซอน
4. เปาหมาย
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง และผูนําชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
และผูนําชุมชนโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการ
ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุ จริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม
และมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564
8. งบประมาณในการดําเนินการ

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 300,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
ประชาชนผูมารับบริการที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัดและตองไดรับผลกาประเมินไมต่ํากวารอยละ 70
ผลลัพธ
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง เกิดจิตสํานึกที่ดีในการตอตานการ
ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรมเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน
โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดบันทึกความดีพนักงานจาง
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมา
เพื่อพิจารณาปรับปรุงการทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานใน
การอ างอิงที่ ใช ในการประเมิน ผลงาน ยั งส งผลให การประเมิน เป นที่ ย อมรับ ภารกิ จที่ ได รับ มอบหมายได
ปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไป
ได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูที่ผลของงาน
หรืออาจจะมีผูรวมงานอื่นมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาที่เกิดขึ้นคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแก ไข
เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุด
บันทึกความดีพนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อเปนเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร
เปนการสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน
3.2 เพื่อเปนประโยชนในการติดตามงานที่พนักงานจางไดปฏิบัติ
3.3 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานที่
ไดรับมอบหมาย
4. เปาหมาย
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. ระยะเวลา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดให พนั กงานและลู กจ างทุ กคนเขีย นสมุ ด บั นทึ กความดี โดยบัน ทึ กผลการปฏิบั ติงาน
ประจําทุกวันและสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร
6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป
7. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
8. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได
10.3 พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมายตามกําหนด

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมิง พ.ศ. 2551 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝน
หรื อไม ป ฏิ บัติ ต ามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมดั งกลาว ให ถือว าเปน การกระทํ าผิ ดทางวิ นั ย ซึ่ งมีการกําหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางกําหนดใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตอง
ยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่
ดี ซื่ อสั ต ย สุ จริ ต และรั บ ผิด ชอบ,ยึด ถื อประโยชน ของประเทศชาติ เ หนื อกว าประโยชนส ว นตน และไม มี
ประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิ ดเบือน
ขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได , ยึดมั่นในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร
และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวน
จากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัย ตําแหนงหน าที่และไมกระทําการอั นเปนการขั ดกันระหวาง
ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25
ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปน
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริ หารส วนตําบลเขาสมิง จึ งไดจั ด ทํามาตรการส งเสริ มการปฏิ บัติ งานตามประมวลจริย ธรรมขึ้น เพื่อให
บุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชน
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ
ตอสังคมตามลําดับ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง เปดเผยเปน
การทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเสริมสรางความรูดานการตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุงสู
การเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของ
ชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสั ยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ตานทุ จริต”มี เป าหมายหลั กเพื่ อใหประเทศไทยได รับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมิงจึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตขึ้น เพื่อใหสามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติที่เปน
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
ขาราชการฝายประจํา ตลอดจนพนักงานจาง
3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ตลอดจนพนักงานจาง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปลูก
จิตสํานึก
2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติในการตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถิน่ ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุขและสรางคุณภาพชีวิต
ที่ดีใหแกประชาชนในทองถิ่น โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแตละ
ทองถิ่นจะมีความเปนอยู ที่ดีมีความสุขหรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิ บัติของคณะผูบริ หาร สมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคนเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูใน
กรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของประชาชน
และประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรมในองคกร
เพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการทุกระดับอยาง
จริงจังและตอเนื่อง ใหตระหนักในการเปนขาราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียงเปนตัวอยางที่ดีของ
สังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองตระหนักในคุณความดีและกฎแหงกรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มี
ความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม
กระทําการใดไดอยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกันการกระทําทุจริตในระบบราชการดวย
ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต
และปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริตขึ้น

3. วัตถุประสงค
1. เพื่อปรั บเปลี่ยนฐานความคิ ดของคณะผูบริหาร สมาชิ กสภาองค การบริหารสวนตําบล พนั กงาน
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมที่ดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล
ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
3. เพื่อใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
สวนทองถิ่นเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
4. เพื่ อใหคณะผู บริ หาร สมาชิกสภาองคการบริ หารสวนตํ าบล พนักงานองคการบริ หารสวนตํ าบล
พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเอง
ใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํ านึ กร วมในการเสริ มสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉั นท ประพฤติตน เป น
พลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการกระทําความดี รูจัก
การให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
4. กลุมเปาหมาย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
6. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 10,000 บาท
7. วิธีการดําเนินงาน
7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของเจาหนาที่รัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพื่อการตอตานการทุจริต
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารและฝาย
สภาทองถิ่น และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น
7.3 แบงกลุมทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรม
ที่ดีใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย
8. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 และไดรับความรู ความเขาใจไมนอยกวารอยละ 75

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากร
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม)
แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ
ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่
ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชน สวนตนและผลประโยชน สวนรวม ซึ่ งในป งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน วยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดย
กําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชน
ทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิ ง เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจั ด
กิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลเขาสมิง เพื่อใหพนักงานทุก
คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไมให
เกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององค การบริหารสวนตําบลเขาสมิง มีจิตสํานึ ก
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง
การส ง เสริ มการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ที่ มีธ รรมาภิ บ าลและการป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและ
เปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ
ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐ บาลและยุ ทธศาสตร ชาติว าดว ยการปองกัน และปราบปรามการทุ จริ ต
ขางตน และเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
การปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญที่จะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอน
ของเจาหนาที่ในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหา
คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรให
เกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดัง กลาว รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปน
พื้ น ฐานการปฏิ บั ติ ต นในการร ว มกั น รณรงค ส ร างสั งคมไทยให เ ป น สั ง คมที่ ใสสะอาด ลดระดั บ การทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง
3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชัน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
3. ตรวจสอบความถูกตอง
4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
5. แจกจายใหบุคลากร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ “Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว
เพื่อลดระบบอุปถัมภ ในสังคมไทย ใหเจาหน าที่ ของรั ฐมีจิ ตสํ านึ กแยกแยะประโยชนส วนบุคคลและประโยชน
สวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลาย
ปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม
จากสถานการณขางตน จําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมที่จะ
เขาใจสาเหตุและปจจัยที่นําสูการคอรรัปชัน เพื่อจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ
ที่นํ าไปสู การทุจริตคอร รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝ งองค ความรู ให มีความเข าใจเกี่ ยวกับความขั ดแย ง
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกัน
ระหว างผลประโยชน ส วนตนและผลประโยชน ส วนรวม หรื อเกิ ดเป นผลประโยชน ทับซ อน ซึ่ งเป นป ญหาเชิ ง
โครงสรางที่เกี่ยวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและ
คานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา
ดังนั้น องค การบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดกําหนดกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกั บ
“Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม
ยึดถื อหลั กจริ ยธรรมและผลประโยชน ส วนรวมในการปฏิ บัติ ราชการเป นสํ าคั ญ หากข าราชการและพนั กงาน
เจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาที่ที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทาง
ราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชนตอตนเอง กลุ ม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชน
สวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest ใหแกบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลเขาสมิง
3.2 เพื่ อสร างจิ ตสํ านึ กและเสริ มสร างจริ ยธรรมของบุ คลากรในการทํ างานเพื่ อส วนรวม ยึ ดถื อหลั ก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนในองคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
1. วางแผน/การถายทอดองคความรู

2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดําเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)ที่
ทําใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุ ษย อาทิ เกิดความแหงแลง มี ไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดู กาล อากาศหนาวและหิมะตกใน
ประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้นประเทศตางๆ ทั่ว
โลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะ
โลกร อนโดยตรงเนื่ องจากต นไม เป นแหล งดู ดซั บก าซคาร บอนไดออกไซด แหล งกรองมลพิ ษ และผลิ ตก าซ
ออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ
ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงได
จัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพื้นที่ตําบลเขาสมิง” เพื่อใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่วางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเพื่อใหเกิดความรมรื่นแก
ชุมชน พรอมทั้งเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อใหป ระชาชนตระหนั กในคุณค าของสิ่ งแวดล อม และรั กษาทรัพยากรธรรมชาติ อัน เป น
สาธารณะรวมกัน

3.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในตําบลเขาสมิง
3.3 เพื่อใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลคาทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกรอน
3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและ
คลายรอนแกประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนรวมกันปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 ประสานงานกับ ส ว นราชการ องค กรภาคเอกชน สถาบั น การศึ กษา กลุ มพลั งมวลชน และ
ประชาชนในทองถิ่นเขารวมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ย วของและองคกรปกครองสวนท องถิ่ นในพื้นที่ ให จัดเตรีย ม
สถานที่เพื่อปลูกตนไม
6.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไม หรือขอรับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชํากลาไมเพื่อใชในโครงการ
6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน
และประชาชนในทองถิ่น พรอมทั้งดูแลรักษาและติดตามผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 5,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.2 ทําใหเพิม่ พื้นที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน
10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรม
รื่นในชุมชน

โครงการที่ 2

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
ปจจุบันปญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งเห็นไดจากสถิติของผูปวยที่มารับบริการ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการปวยจากโรคที่ไมติดตอเพิ่มสูงขึ้น โรงพยาบาล
ตองเพิ่มขนาดของโรงพยาบาลเพื่อใหรองรับผูที่มารับบริการ ซึ่งเปนภาระที่รัฐบาลจะตองเสียงบประมาณในการ
ดําเนินการเปนอันมาก และเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากตนเหตุของปญหาสุขภาพที่สําคัญมีสาเหตุมา
จากการบริโภคอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไมที่ไมปลอดสารพิษ เพราะ
เกษตรกรผูผลิตใชสารกําจัดศัตรูพืชอยางไมถูกวิธี เพื่อเหตุผลทางการคาและพาณิชย ทําใหสารเคมีที่เปนโทษ
เหลานั้น ตกอยูกับผูบริโภคอยางยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปองกันปญหาที่เปนการแกที่ตนเหตุแบบยั่งยืน
คือการใหสขุ ศึกษาแกประชาชน และการสงเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรียก็เปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหผูบริโภคไดรับสารอาหารที่ดี มี
ประโยชนแตกระนั้นสําหรับประชาชนที่ไมเคยปลูกผักเลยก็เปนปญหาใหญในการที่จะเริ่มตนที่จะเรียนรูการปลูก
ผักดวยตนเอง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรียระหวางสมาชิกดวยกันเอง
3.2 เพื่ออนุรักษพืชผักถิ่น พันธุพื้นเมือง และขยายพันธุพืชที่เปนสารอาหารใหคงอยูไว
3.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อใหเหมาะแกการเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก
การใชสารเคมีสงเคราะหใดๆ
3.4 ลดรายจายในครัวเรือนเสริมสรางความรูความเขาใจและใชแนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขั้นเตรียมการ
- มีการวางแผนการใหความรู แบงกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เปนผูประสาน
- รวบรวมขอมูลพื้นฐานของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรียไวรับประทานเองเพื่อสรางแรงจูงใจ
- บางกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เปนผูประสานงาน
6.2 ขั้นปฏิบัติ
- รวบรวมขอมูลพื้นฐานของสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่ใหความรูเกี่ยวกับการปลูกและ
ดูแลผักอินทรีย เพื่อใหสมาชิกที่รวมโครงการไดศึกษากอนลงมือปฏิบัติ
- แจกจายและแลกเปลี่ยนพันธุผัก
- กระตุนการนําเสนอของผูเขารวมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน
- จัดใหมีการนําเสนอผลผลิตอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม
6.3 ขั้นประเมินผล
- การนําเสนอผลงานที่กําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่สําเร็จแลว

- มีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวั ดจากอั ตราการปลู กผักอิน ทรี ยเ พื่อการ
บริโภค (จํานวนครัวเรือน คิดเปนรอยละ)
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น
- ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
- มีการสรุปปญหาที่ได จากการดําเนินการที่ผานมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และ
หาแนวทางแกไขรวมกัน
- สงเสริมใหเกิดธนาคารพันธุพืชสวนครัวสําหรับใหบริการสมาชิก
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 10,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สมาชิกที่รวมโครงการมีความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย
10.2 สมาชิกสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดจริง
10.3 เพิ่มผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ
10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจากการปลูกผักบริโภคเอง ไดเกิดการเรียนรูตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชนตอตนเองและเกิดการแบงปน

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวน
ใหญยึดติดอยูกับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่น ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย ทําใหปญหาตางๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชน
สวนหนึ่งเปนปญหาที่ตองแกไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือ
สถาบันครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถ
เปนบุคคลที่มีคุณภาพ เกง ดี มีประโยชน เมื่อเปนเชนนี้แลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ปญหา
ตางๆ ก็จะลดลง
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการคุณธรรม สาน
สายใยครอบครัว รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงและ

โรงเรียนในเขตตําบลเขาสมิงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสานสายใยครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน ให
เป น สถาบั น ครอบครั ว ที่ เ ข ม แข็ ง ให ส มาชิ ก ในครอบครั ว มี ความรั ก ใคร ปรองดอง และเอื้ อ อาทรต อ กั น
ตลอดจนสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายา
เสพติด และเสริมสรางความรูในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อให ผู เ ขาร ว มโครงการมี บ ทบาทและมี โอกาสฝกปฏิ บั ติ ทํากิ จ กรรมร ว มกัน อั น กอให เ กิ ด
ความสัมพันธสามัคคีในหมูคณะ
3.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอื้อเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม
3.4 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม
3.5 เพื่อใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
3.6 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตพื้นทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ครู อาจารย
คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
โรงเรียนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชุมผูเกี่ยวของกําหนดจัดงาน
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เกีย่ วของทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ
6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมทั้งภาพถายกิจกรรม
6.7 ดําเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 10,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก

10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค
10.3 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ของตนเอง
10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย
10.5 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
10.6 เพื่อใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการเขาคายพุทธบุตร
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลก
ตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทําใหชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได จึงมี
แนวโนมในการดําเนินชีวิตที่ผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหา
ดวยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของ
ชาติ เป น กลุ ม คนที่ มี พ ลั ง อั น สํ า คั ญ ที่ ส ามารถช ว ยกั น เสริ ม สร า งกิ จ กรรมที่ เ ป น ประโยชน ต อ การพั ฒ นา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยที่มีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนให
เด็กและเยาวชน กลาคิด กล าทํา กล าแสดงออกในสิ่งที่ ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค และ
สงเสริมใหเปนคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีสติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต
จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปน
เหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณ คา
เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญกาวหนาและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรู
และศีลธรรมควบคูกันไป เพื่อใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมะสม ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหาร
สว นตําบล (5) ส งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ประกอบกับ พระราชบั ญญั ติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ท องถิ่ น ของตน ตามมาตรา 16 ข อ 11 การบํ ารุ งรั กษาศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิป ญญาท องถิ่ น และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดจัดทําโครงการ “เขา
คายพุทธบุตรโรงเรียนบานดงกลาง” ซึ่งเปนโครงการที่ชวยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝงจิตสํานึก
จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนที่ดีใหมีทักษะใน
การดําเนินชีวิต เพื่อใหเด็กและเยาวชนนําธรรมะนําหลักคําสอน ที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต
และนําหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
3.2 เพื่ อให เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิ บัติต นเป นคนดีตามหลั กไตรสิ กขา คือเปน ผูมีศีล สมาธิ
ปญญา เปนแบบอยางที่ดีในสังคม
3.3 เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก ธรรมคํ า สอนทางศาสนาให อ ยู ร ว มกั น อย า งสงบสุ ข และ
เหมาะสม
3.4 เพื่ อ ปลู กฝ ง ค า นิ ย มและพั ฒ นาจิ ต สํ านึ กที่ ดี งาม มี คุ ณธรรม มี ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี ค วาม
รับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม และประเทศชาติบานเมือง
4. เปาหมาย
เด็กนักเรียนโรงเรียนบานดงกลาง
5. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนบานดงกลาง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง รวมกับโรงเรียนบานดงกลาง
8. วิธีดําเนินการ
1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ
2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพื้นที่ไดรับทราบ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรม
5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป
9. งบประมาณ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 50,000 บาท
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. นักเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรม
ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยาง
ที่ดีในสังคม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม
4. ปลู ก ฝ งค านิ ย ม มี จิ ต สํ านึ ก ที่ ดี มี คุณ ธรรม มี ความซื่ อสั ต ย สุ จ ริ ต มี ความรั บ ผิ ด ชอบต อตนเอง
ครอบครัว และสังคม
โครงการที่ 3

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ที่ทําใหเกิดปญหาเชน ผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เด็กและเยาวชนไทยไมเห็น
ความสําคัญของการศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติ ดังนั้น
จึ งควรทํ าให เด็ กและเยาวชนรู จั กความพอเพี ยง ปลู กฝ งอบรม บ มเพาะให เด็ กและเยาวชนมี ความสมดุ ลทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม และวัฒนธรรม โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนรูจั กการใชชีวิ ตไดอยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รู จักอยู
รวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม
ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงพิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ จึง
ไดจั ดโครงการสร างภูมิคุมกันทางสังคมให เด็ กและเยาวชนตํ าบลเขาสมิ ง (กิ จกรรมสงเสริมการเรียนรู ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น และเห็น
คุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และ
เห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พุทธศักราช 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
หนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย
องค การบริ หารส วนตํ าบลมี หน าที่ ต องทํ าในเขตองค การบริ หารส วนตํ าบล (5) ส งเสริ มการศึ กษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนตําบล
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได
3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน
และรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณเด็กและเยาวชนตําบลเขาสมิง จํานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ

เด็ กและเยาวชนเกิ ดความตระหนั กรู รู จั กการใช ชี วิ ตแบบพอเพี ยง ตามแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
7. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 5,000บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็ ก และเยาวชนสามารถนํ า แนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช ใ นการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวันได
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นได
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟ อเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ

ประชาชนเพื่ อให ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติ ภู มิในด านความโปรงใสทั ดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทํา
ไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความ
ขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย
สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางาน
ในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางทีค่ นทํางาน
ในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคา
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่ นบริ หารงานดวยความโปร งใสมีความเข มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริ หาร
กิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปองกัน
การทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป

3. วัตถุประสงค

เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถิน่
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ปจํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง
โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง เปนบุคลากร
ที่มีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมา
จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปน
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบั ญญัติ สภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่ แกไข
เพิ่มเติม กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบลและประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดตราด
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ

6.1 กํ าหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุ คคลในเรื่องการบรรจุ แต งตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดตราดฯ
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
-ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวา 90%
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมต่ํากวาระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
เจาหนาที่ได
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดและหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537
หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับ
ฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา

หนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิด
ความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อให การปฏิ บั ติ ง านตามอํ านาจหน า ที่ ขององค การบริ ห ารส ว นตํ าบล เป น ไปเพื่ อประโยชน สุ ข
ประชาชน โดยใชวิธี การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
คุมคา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ เป น การลดขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารประชาชนให ไ ด รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว เป น ธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่ อ ป อ งกั น การผู ก ขาดอํ า นาจหน าที่ ใ นการใช ดุ ล พิ นิ จ อั น อาจเป น เหตุ แ ห งการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
หัวหนาสวนราชการ จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายก
นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนราชการ และปลัด
องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ
6.2 แจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 3 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พั ฒ นาผลงาน ซึ่ งนายกองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลเขาสมิ งได ให ความสํ า คั ญในเรื่ องการพิ จ ารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย างยิ่ งเรื่ องการใช ดุล พิ นิจ ของผู บังคั บบั ญชาในการประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ราชการของผูใต บังคั บบั ญชา
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลลงวันที่ 24เดือนตุลาคมพ.ศ. 2545กําหนดใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใส
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงานสวน
ตําบลเขาสมิง ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลเขา
สมิง โดยประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และผูที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่
เปนเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
เขาสมิ ง เพื่ อกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการที่ ผู บั งคั บ บั ญชาได พิ จารณาไว โดยเจ าหน าที่ ให
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
เขาสมิ ง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่ นกรองการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการให แก คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนด
ไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบลลงวันที่ 24เดือนตุลาคม พ.ศ. 2545
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม ของทุกป
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แผนงาน ประเภทรายจายตามงบประมาณที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึ ง
ความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
10.2 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
10.3 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่ องคการ
บริหารสวนตําบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่
กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน
และผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะ
ไดรับประกอบกัน

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อให ป ระชาชนได รั บ ทราบข อมู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ – จั ด จ างตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพร ขอมู ลการจั ดซื้ อ – จั ดจ าง ตามแผนงาน/โครงการต างๆ ขององค การบริ หารส วนตํ าบลที่
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงและชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง

10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได

2.2.3สร างความโปร งใสในการให บริ ก ารสาธารณะ/บริ การประชาชน เพื่อใหเ กิด ความพึ งพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น
ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลและในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัด
จาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการสารธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นทั้งตําบล ใน
พื้นที่ 47.29 ตารางกิโลเมตร นั้น องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการไมอาจทราบวาภารกิจที่
ให บ ริ การไปนั้ น ประชาชนได รั บ ประโยชน หรื อเกิ ด ประโยชน สู งสุ ด แก ป ระชาชนมากน อยเพี ย งใด การ
ใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ เพื่อประโยชน ของ
ประชาชนในทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ
ประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ

3.2 เพื่ อ เป น การสร า งจิ ต สํ า นึ ก ความตระหนั ก ให แ ก บุ ค ลากรผู ใ ห บ ริ ก าร ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นการ
ใหบริการ โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน
3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตตําบลเขาสมิง จํานวน 1 ครั้ง ตอป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบที่กําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน
6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 45,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยประชาชนในพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวา
เปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือก
ปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช
โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถิ่นกําหนด
เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่ นๆ สอดคล องกั บมาตรา 8 แห งพระราชกฤษฎี กาว าด วย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดย
ถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดย
ความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได
ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการแก
ประชาชนอย างชั ดเจน มี ระบบการป องกั นหรือการตรวจสอบเพื่ อป องกั นการละเว นการปฏิบั ติ ห น าที่ ในการ
ใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี
ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน
6.2 จั ด ให มีการแสดงขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน อั ต ราค าบริ การ (ถ ามี ) และระยะเวลาที่ ใช ในการ
ดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดให
มีกลองวงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ
6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผูพิการ
6.5 จัดใหมีปายภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมไดเบิกจายงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห งพระราชบั ญญัติ ระเบียบบริ หารราชการแผ นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป น
กฎหมายที่ เป นที่ มาของการปฏิ รู ประบบราชการเพื่ อวางกรอบแนวทางการบริ หารราชการไว วา “การบริ หาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลั กเกณฑและวิธีการบริหารกิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
นอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง

3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู
มาติดตอขอรับบริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตําบลเขาสมิงและผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูร ับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
6.4.6 จั ดทํ าคํ าสั่งการให บริ การประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจั ดใหมีการให บริการแก
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปจํานวน 5,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได

10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการ
อื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆภายในองคกรเพื่อเปน
การชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู
ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงาน
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและ
ทันตอสถานการณที่การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ความมี ประสิ ทธิ ภาพ ความคุมค าในเชิงภารกิ จแหงรัฐ การลดขั้ นตอนการปฏิบั ติงาน การกระจายอํ านาจการ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผล
ของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการภายใตกรอบอํานาจหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. เปาหมาย
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมายคณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนราชการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่ งฯ แจงคณะผูบริ หารองคการบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหน าสวน
ราชการทุกสวนที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก
ถึงความเป นมาแหงการตอสู เพื่อใหไดซึ่ งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพื่ อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
เพื่อใหคนไทยไดมีโอกาส และไดพระราชทานใหวันที่ 1 เดือนสิงหาคมเปนวันสตรีไทย ของทุกป เพื่อใหผูใหผูหญิง
ไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม
และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแลว
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่สงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองคการ
บริหารสวนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ
การประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรมยกยอง
เชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแกสตรีดเี ดนใหกับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคนทั่วไป
3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข
สังคมสงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนที่ยอมรับของสังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคนทั่วไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนที่
เปนประโยชนตอสังคม ใหมีความภาคภูมิใจมีขวัญและกําลังใจในการบําเพ็ญตนที่เปนประโยชนตอสังคมสืบไป

4. เปาหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดี เดน ที่มีคุณสมบั ติที่จะไดรับการ
คัดเลือกใหเปนสตรีดีเดนประจําป เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ
6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีตําบลเขาสมิงทราบทั่วกัน เพื่อใหแตละ
ชุมชนดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังองคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจากแต
ละชุมชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให
ผูบริหารทราบและเห็นชอบ
6.5 จัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล ปละ 1 ครั้ง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑที่กําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไมนอย
กวารอยละ 80
10.2 ผลลัพธ
- สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี
- มีสตรีที่เปนบุคคลตนแบบที่ดี ปรากฏตอสังคมสืบไป

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
โครงการที่ 1

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกบุคคล หนวยงาน องคกรผูทําประโยชนหรือเขารวม
กิจกรรมในทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญ
ในการพั ฒนาสังคมสูความอยู เย็ นเป นสุ ข โดยเฉพาะเน นการสงเสริ มและสนับสนุ นให คนดํารงชี วิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพื่อ
สวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอย างแกประชาชนตําบลเขาสมิงผูที่ทํา
คุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงอยางสม่ําเสมอ องคการบริหาร
สวนตําบลเขาสมิงจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการต อตานการทุจริตแก
บุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิ งโดยการมอบใบประกาศเกียรติ คุณเพื่อยกยองบุคคลผูเสียสละและทํ า
คุณประโยชนใหกับองค การบริหารสวนตํ าบลที่ ควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอย าง และจั ด
กิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมิง
3.2 เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
3.3 เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมิงมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
- ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน โดยจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาฯ
6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพื่อใหเปนแบบอยาง
6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการ
คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีคานิยม ยกยอง เชิดชู
และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูผูถายทอดภูมิปญญา
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม
ตามที่ ได บัญญัติ ไว ในรั ฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยั งเปนการยกย องเชิดชูเกียรติ บุคคล เด็ ก
เยาวชนและองคกรที่ไดสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน
สังคมและประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวมเปนแกนนําและถายทอด
ภูมิปญญาในการสงเสริม สนับสนุนและอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูผูถายทอดภูมิปญญา เพื่อใหผูที่ไดรับคัดเลือก
ระดับหมูบานเขารับการประกาศเชิดชูเกียรติในโอกาสวันสําคัญตางๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติตนเปนผูมีจิตสาธารณะ ชวยเหลือสังคมและเปนแบบอยางที่ดีตอบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค
เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติผูถายทอดภูมิปญญาในการสนับสนุนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร
องคความรูแกคนรุนหลัง ตลอดจนเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางของชุมชน
4. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติผูถายทอดภูมิปญญา
5.2 ประสานกํานัน ผูใหญบานและสมาชิกสภาฯ เพื่อคัดเลือกบุคคลเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู
ถายทอดภูมิปญญาในการสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในชุมชน
5.3 จัดทําเอกสารผูถายทอดภูมิปญญาดานตางๆ อาทิ การจักสาน เพลง-ดนตรีพื้นบาน เปนตน
5.4 ดําเนินกิจกรรมประกาศเชิดชูเกียรติผูถายทอดภูมิปญญา พรอมทั้งสรุปผลการดําเนินงานเพื่อ
รายงานผูบริหารและเผยแพรประชาสัมพันธ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูร ับผิดชอบโครงการฯ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
9. ผลลัพธ
ผูไดรับการเชิดชูเกียรติผูถายทอดภูมิปญญา ไดรับความภาคภูมิใจ และมีขวัญ กําลังใจในการดําเนินชีวิต
และเปนแบบอยางที่ดใี นชุมชน

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเกียติคุณผูปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอนเกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัย
ธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใช
สอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากร
จากภายนอกมากขึน้ ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทํา
การเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีก
แนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นทีเ่ ล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัย
จากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใช
บริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิ ตตามหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงโดยเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก อีกทั้งประชาชนตําบลเขาสมิงสวนใหญเปนเกษตรกร
การปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรกรรมที่สามารถลดตนทุนการผลิตและการใชจายลงได
รวมถึงผลผลิตที่ไดมีคุณภาพ ปลอดสารเคมี เกษตรกรดังกลาวจึงสมควรไดรับการยกยองและเปนตัวอยางในการ
ปฏิบัติตน ตลอดจนสามารถถายทอดความรูแกเพื่อนเกษตรกรหรือบุคคลอื่นได จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางของความสําเร็จในการ
นอมนําแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเปนขวัญและกําลังใจในการดําเนินชีวิตตอไป
4. สถานที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานพิ จ ารณาบุ ค คลผู ส มควรได รั บ การยกย องเชิ ด ชู เ กี ย รติ พร อมจั ด ประชุ ม
คณะทํางานเพื่อกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติและพิจารณาผลการคัดเลือกบุคคลตามที่กําหนด
5.2 ดําเนินมอบประกาศนียบัตรแกผูไดรับการคัดเลือก พรอมทั้งเผยแพรประวัติของผูไดรับคัดเลือก
และแนวทางการดําเนินชีวิตที่ประสบความสําเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานและสนับสนุนประชาสัมพันธแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให
เปนที่รูจักแพรหลาย รวมทั้งสงเสริมประชาชนทั่วไปใหนอมนําปฏิบัติตอไป
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
9. ผลลัพธ
ประชาชนหรือเกษตรกรผูปฏิบัติตนตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดรับความภาคภูมิใจ
และมีขวัญ กําลังใจในการดําเนินชีวิตและเปนแบบอยางที่ดีตอบุคคลอื่นในสังคมตอไป

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่
เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยม
และวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสราง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่ งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนว

รวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กําหนดดั ช นี ในการประเมิน การปฏิ บั ติ ร าชการด ว ยความซื่ อสั ต ย สุ จ ริ ต ตามแนวทางการบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเนื่องจากเห็นความสําคัญ
ของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด,อําเภอ) เนื่องจากองคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง ไมมีบุคลากรผูทําหนาทีต่ รวจสอบภายในของหนวยงาน
การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายใหหน วยงานผูเบิก/หั วหนาหนวยคลั งมีหนาที่ใหคําชี้ แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตาม
ขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว
แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัด
ใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
กรณีหากตรวจสอบพบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัยโดยฝายนิติการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด
เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการเพื่อความโปรงใส และปองกัน
การทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง ในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และปฏิบัติตาม
ขอทักทวงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลเขาสมิ ง มี ม าตรการจั ด การ กรณี ไ ด รั บ ทราบหรื อรั บ แจ ง หรื อ
ตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํ ากั บดู แลองคกรปกครองส วนท องถิ่ นตามกฎหมาย องค กรปกครองสวนท องถิ่ นแต ละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแล
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริต
จะเกี่ ย วข องกั บ การใช จ ายเงิ น ไปโดยชอบด ว ยกฎหมายระเบี ย บข อบั งคั บ หรื อไม หรื อตรวจสอบเพื่ อให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น
เพื่อสงเสริมสนั บสนุ นกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่ มีหน าที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน

- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน
LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ

2.5.3 ดําเนินการใหมีเ จาหนา ที่ ที่รับผิดชอบดําเนิ นการใหเปน ไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่ องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิงรวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงขึ้น
เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมิงใหผู รับบริการ ผู มีสวนได เสีย คูสั ญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิงตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงโดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ของหนวยงาน วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาทีโ่ ดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนีอ้ งคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดจัดทํามาตรการ

การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลเขาสมิงวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียได
ทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝา
ระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจางตามภารกิจและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัย
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ ว
โปรงใส เปนธรรม
4. เปาหมาย
“เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงอําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดํ า เนิ น การกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งเรี ย นว า มี มู ล และเข า
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ
6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความ
มั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน
6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทําการ
ของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร”
โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึง
ไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิงใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงโดยมีงานศูนยบริการ
ขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขา
ตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ
ทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมิง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจํานวน 1 แหง
5. พื้นที่ดําเนินการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
6.3 มี ก ารจั ด วางเอกสารข อ มู ล ข าวสารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ คคล การบริ ห ารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่

กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการที่กําหนด
6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว
วาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล
ความโปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเปน ไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริห ารสว นตําบลเขาสมิง วาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเรื่อง คาธรรมเนียมการทํา
สําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงขึ้น
2. เพื่ อให บริ การข อมู ล ขาวสารของราชการไว ให ประชาชนเข าตรวจดู ศึ กษา ค น คว า ตลอดจน
เผยแพร จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
3.3 ขอมูลขาวสารอื่น
3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล

4. เปาหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง
2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 ชุด
3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา
ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ
6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการเสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอ
ตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 5,000 บาท
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงณ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง
2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเสริมสรางความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิ บาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่ งรวมไปถึงความโปรงใสการทํ างานที่
จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสในการ
ทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ

เกี่ยวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง
การเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้น
การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็ว
จากการทํางานที่ มีประสิทธิภาพจึงเป นสิ่ งที่ จําเป นอยางยิ่ งซึ่ งสอดคล องกับแผนการดําเนิ นงานขององค การ
บริหารสวนตําบลเขาสมิงดังนั้น เพื่อเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีความโปรงใสในการทํางาน
มากยิ่งขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพื่อใหบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม
จริ ยธรรม และความโปร งใส และเมื่ อเกิ ดความเข าใจแล วจะสามารถขยายผลบอกต อไปยั งผู ใกล ชิ ด สร าง
เครือขายความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการทํางาน
และมีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูเขารวมอบรม
จํานวน 50 คน
(ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 14 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 36 คน)
ผลการเรียนรูเฉลี่ย
รอยละ 80
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความตองการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 5,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนผูเขารวมอบรม
รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตาม
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย
3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก
- แผนพัฒนาทองถิ่น
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง

-

ขอมูลรายรับและรายจาย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ จัดใหมีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่
สํ าคั ญๆ ของหน ว ยงานผ านทางช องทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให การเผยแพร ขอมู ล ข าวสารครอบคลุ มทุ ก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media)หมายเลขโทรศั พท เ ฉพาะ การเผยแพร ขอมู ล ทางสื่ อสิ่ งพิมพ ต างๆ โทรทั ศน วิ ทยุ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอ มูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงรานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชน
สืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว
- หนังสือพิมพ วารสาร หรือวิทยุทองถิ่น
- ประกาศผ านเว็ บไซต /เว็ บบอร ด/เฟสบุ ค ที่ มีขอมู ลผลการดํ าเนิ นงานขององค กรปกครองส วน
ทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองส วนท องถิ่ น โดยเฉพาะการดํ าเนิ นกิ จการที่ จะมี ผลกระทบต อความเป นอยู และสุ ขอนามั ยของ
ประชาชนในทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและสงเสริมการมีสวนรวมจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานร วมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริ มสนับสนุนใหทุกหมู บาน/ชุ มชน มี กระบวนการจั ดทํ า
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
ของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน เพื่อ
นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติ
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไปองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดจัดใหมีโครงการประชุม
ประชาคมแผนแมบทชุมชนขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อจั ดเก็ บข อมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนํ าไปใช ประโยชนในการจั ดทํ าแผนชุ มชนและ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน
3.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสีป่ ขององคการบริหารสวนตําบล
3.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน
3.5 เพื่ อฝ กให ประชาชนได ร วมกระบวนการ ร วมคิ ด ร วมทํ า ร วมแก ป ญหา และส งเสริ มระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัด เก็บ ข อมูล พื้ น ฐานชุมชน และจัด ใหมีป ระชุ มเวที ป ระชาคม จํ านวน 9 ชุมชน ในเขตองค การ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามา
บรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล
6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ตามการประชุมประจําเดือนแตละหมูบาน ชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เพื่อรวมจัดเวทีประชุม
ประชาคม และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 9 ชุมชน
8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 20,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น
2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล
4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน
5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ให มีการบริ การประชาชนในด านต างๆ ที่ อยู ในอํ านาจหน าที่ ด ว ยความรวดเร็ ว มีป ระสิ ทธิ ภ าพ และเกิ ด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือว าประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริห ารสว นตําบลเขาสมิง จึงมีการจัด ตั้งศูน ยรับ เรื่องราว
รองทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได
เสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ

ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริห ารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผู เกี่ยวข อง เพื่ อแกไขปญหาตามความ
จําเปนและเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเคลื่อนที่ (ประชุมสัญจร)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ให มีการบริ การประชาชนในด านต างๆ ที่ อยู ในอํ านาจหน าที่ ด ว ยความรวดเร็ ว มีป ระสิ ทธิ ภ าพ และเกิ ด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือว าประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็วลดภาระของประชาชนและรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิง
รุก จึงไดจัดทําโครงการองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเคลื่อนที่ เพื่อรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และรับฟง
ความเห็นและความตองการของประชาชนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการใหบริการในดาน
ใดบางเพื่อตรงความตองการมากที่สุดการใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่เพื่ออํานวยความ
สะดวกและลดภาระการเดินทาง รวมทั้งประสานหนวยงานจังหวัดรวมใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบล ซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย/ผลลัพธ
รับฟงความคิดเห็น เรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน ออกใหบริการแกประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด
5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงทั้ง 9 ชุมชน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อนํางานในหนาที่ออกใหบริการแกประชาชน รวมทั้งรับฟง
ความคิดเห็นและเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลาในการออกใหบริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
7. นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 5,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ไดรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 ประชาชนไดรับความสะดวกโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
3.3สรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพื้นที่
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเขาสมิ ง มี อํ า นาจหน าที่ โ ดยตรงในการดู แ ลด า นการสาธารณสุ ข และ
สิ่ งแวดล อมให แก ป ระชาชน ตามพระราชบั ญญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ซึ่ ง มุ งเน น การบริ การให
ประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราว
หรือรองทุกขอันมีลักษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่เรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพื่อ
แกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อรั บ แจ งป ญหาความเดื อดร อนของประชาชนในพื้ น ที่เ กี่ ย วกับ เหตุ เดื อดรอนรํ าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว
3.2 เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่
4. เปาหมาย
รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่ องคการบริหาร
สวนตําบลเขาสมิง
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ
5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณา
สั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน
5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มี สถิ ติ จํ านวนเรื่ องร องทุ กข /ร องเรี ยนเหตุ เดื อดร อนรํ าคาญเป นประจํ าทุ กเดื อน ทํ าให เห็ นว า
ประชาชนได มี ส วนร วมในการสอดส อ งดู แ ลสั ง คมและการอยู ร ว มกั น แสดงให เ ห็ น ถึ ง การเป ด โอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

9.2 สามารถดํ าเนิ น การแก ไ ขปรั บ ปรุ งเหตุ เ ดื อดร อนรํ าคาญตามเรื่ องที่ ป ระชาชนแจ งเหตุ ห รื อ
รองเรียน/รองทุกข
9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : ประชุมจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร/แผนสุขภาพชุมชนตําบลเขาสมิง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. 2557 และประกาศฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมีแนวคิดลดบทบาทของรัฐสวนกลางในการ
ดําเนินการเอง และใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการกับปญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนมากขึ้น
เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส ตรวจสอบได และ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่ อรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น โดยเฉพาะการจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร หรือแผน
สุขภาพชุมชน เพื่อการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมที่ดีของประชาชน ตามความ
ตองการของประชาชนเพื่อตอบสนองความตองการ และปญหาดานสาธารณสุขของประชาชนตามบริบทพื้นที่
และสภาพสังคมของชุมชนอยางแทจริง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหไดแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร/แผนสุขภาพชุมชน จากความตองการของประชาชนอยางแทจริง
ในการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4. เปาหมาย
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนแพทยประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเขาสมิง
5.2 แต งตั้ งคณะทํ างาน ประชุ ม วางแผนกํ าหนด วั น เวลา สถานที่ ป ระชุ มจั ด ทํ าแผนที่ ทางเดิ น
ยุทธศาสตร หรือแผนสุขภาพชุมชน
5.3 ประชาสัมพันธกลุมเปาหมาย เชิญวิทยากร
5.4 จัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด พรอมทั้งสรุปผลรายงานคณะกรรมการกองทุนฯ
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561– 2564)

7. งบประมาณ
10,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ไดแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร/แผนสุขภาพชุมชน จากความตองการของประชาชนอยางแทจริงในการ
พัฒนาดานสุขภาพอนามัย สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยทีผ่ ูเขารวมประชุมเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการบริหารงานแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน
ดานการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบป งบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
3. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมิงอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ไดมีกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม
อยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง
4. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 9 หมูบาน
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
เขาสมิงอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ
กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปน
กรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปน
กรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อ
เรียนรูทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมิง
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค การบริ หารสวนตําบลว าสัมฤทธิ์ ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปน การตรวจสอบการปฏิบั ติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม
พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตอไป
ดั ง นั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห ง พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดจัดทํา
โครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบล
มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง
3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง(ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11
ก.พ. 2558) ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงปละ 2 ครั้งเปนอยางนอย
แลวเสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
3) จั ด ทํ าแบบประเมิ น ผลและแบบรายงานผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการขององค การ
บริหารสวนตําบลเขาสมิงสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป
4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบั ติราชการของหนวยงานตางๆขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิงพรอมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจั ด ทํ าสรุ ป รายงานผลการดํ าเนิ น โครงการฯ แล ว รายงานให ผู บ ริ ห ารพิ จ ารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการแกไขตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมิงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยู
ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด
โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ
ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเปนไปอยาง
ถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง ในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุ มภายในและความสํ าคั ญของเรื่ องที่ ตรวจสอบ รวมทั้ งวิ เคราะห และประเมิ นผลการบริ หารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้ง
การบริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : จัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกํ าหนดมาตรฐานการควบคุ มภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหผูบริหารทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแล ตามกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ

สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให
ใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือ
ตางๆ โดยส วนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให ถูกตองตามระเบียบหรื อ
กฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีใน
หนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่

ดีควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงาน
นั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไม
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติ งานทั้ งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย
เพื่ อให การควบคุ มภายในขององค การบริ หารส วนตํ าบลเขาสมิ ง เป นไปอย างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แต งตั้ งคณะทํางานติดตามประเมิ นผลการควบคุมภายในตามระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
ผูบริหารทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564
7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง
โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดกําหนดมาตรการส งเสริมให ประชาชนมีส วนร วม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น เงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเปนไป
อยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม

โอน ยาย

3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบ
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอน
วันทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงรับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตํ าบลทราบโดยการประกาศเสี ยงตามสายภายในหมูบ าน และมีการประชาสั มพันธลงในเว็บไซต ของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการ
ที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได
- การเลื่ อนระดั บ/การเลื่ อนตํ าแหน ง จะต องไดรั บการตรวจสอบคุ ณสมบั ติ และความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน

- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจะออกคําสั่ง
แตงตั้งไดตองไมกอนวันที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
(ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มี การจั ดทํ าประกาศหลั กเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบั ติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑ ให
บุคลากรทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน
ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน
- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินที่ไมเปนธรรม
- นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
กํ าหนดเป นระดั บขั้ น ของความสํ าเร็ จ แบ งเกณฑ การให คะแนนเป น 5 ระดั บ โดยพิ จารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ
ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ยาย
ขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
โครงการที่ 1

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรั ฐมนตรี วิ ธี การทํ างานต องอยู ในกรอบ และต องมี ระบบการบริ การที่ รวดเร็ ว ถู กต อง ประชาชนหรื อ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง
ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเ สริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรั บปรุงแกไขการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงอําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
6. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงภายในเกาสิบวัน
นับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เพื่อ
นําเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณและดําเนินการอยางตอเนื่อง
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค กรปกครองส วนท องถิ่ น เจ าหน าที่ จะต องปฏิ บั ติ ตามอํ านาจหน าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรื อ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย
เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ
จะตองเปนไปดวยความโปร งใส ประชาชนมี สวนร วมในการตรวจสอบ จึงจําเป นต องมีกระบวนการขั้นตอนที่
ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
องค การบริ หารส วนตํ าบลเขาสมิงจึ งได กําหนดกิ จกรรมเพื่ อให การรั บ-จายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับ-จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเกิดความโปรงใสตรวจสอบได
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. วิธีการดําเนินการ
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน
ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
9. ตัวชี้วัด

มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ-จายเงินทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับ
จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขา
มามีสวนร วมโดยผ านชองทางหรือกลไกในการรวมเป นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจั ดจางของ
องคการบริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสาร
และแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการ
ปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับ
ภาครั ฐมากขึ้ น เพื่ อกระตุ นการปรั บเปลี่ ยนสู การบริ หารราชการที่ เป ดเผย โปร งใส เน นการมี ส วนร วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง
3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงให
เกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง

6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย
6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ผลลัพธ
การจัดซื้อจั ดจ างขององค การบริ หารสวนตํ าบลเขาสมิงมี ความโปร งใส โดยมี ตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : การอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํ านาญ ประสบการณ หรื อขาดความรู กฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ คํ าสั่ ง เงื่ อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมี

ความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญวาด วยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทําโครงการ
อบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อให ผูบริ หาร และสมาชิ กสภาองคการบริหารส วนตํ าบลเขาสมิงเพิ่ มพูนความรู ความเข าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการที่เปนการขั ดกั นระหวางประโยชน สวนบุ คคลและประโยชนส วนรวมตามมาตรา 100 แห งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อใหผูบริ หาร และสมาชิกสภาองคการบริ หารส วนตําบลเขาสมิงมีความรูความเข าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเขารับการอบรม
6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 10,000บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
10.3 ผูบริ หาร และสมาชิ กสภาองคการบริ หารสวนตําบลเขาสมิ งมี ความรู ความเข าใจมิ ให ดํ าเนิ น
กิจการที่เปนการขั ดกั นระหวางประโยชน สวนบุ คคลและประโยชนส วนรวมตามมาตรา 100 แห งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารส วนตําบลเขาสมิงมีความรูความเขาใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแกชุ มชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคั ญ
ประการหนึ่งทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดาน
การปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอ
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํา มาพัฒนาองคกร พัฒนา
ทองถิ่น ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงและหนวยงานที่จดั ฝกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หน วยงานภายนอก เพื่ อเป นข อมู ลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่ นเข ารั บการอบรมหรื อร วมประชุ มสั มมนา
แลวแตกรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรี ยบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคั บบัญชาเพื่อส ง
สมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ
6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดรับการฝกอบรมรอยละ 80

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
โครงการที่ 1

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสใน
องคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของฝ ายบริ หารขึ้ น เพื่ อกํ าหนดบทบาทของสมาชิ กสภาท องถิ่ นในการเป นหน วย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
3.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส ง เสริ ม และการพั ฒ นาความเข ม แข็ ง ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เกี่ ย วข อ งกั บ หลาย
องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และต องทํ าหน าที่ ของตนอย างเข มแข็ ง เพื่ อเสริ มสร างแนวคิ ดประชาธิ ปไตยและการมี ส ว นร ว มโดยให มี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับ
ฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ
เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลใน
การบริหารงาน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
สวนรวมในการทํางาน
3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ
เช น แต งตั้ งเป นคณะกรรมการศู นย ยุ ติ ธรรมชุ มชน แต งตั้ งเป นคณะกรรมการกองทุนหลั กประกั นสุ ขภาพฯ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กกอนวัยเรียน ฯลฯ
6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความ
เดือดรอนและตองการของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ผลลัพธ
การพั ฒ นาองค การบริ หารส ว นตํ าบลเขาสมิ ง เป นไปอย างต อเนื่ อง ตอบสนองความต องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน
ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวมหาก
ใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัป
ชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลอง
กับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชัน
ได
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน
ระดับองคการบริหารสวนตําบล
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสราง
จิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร รัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุ กวงการ ไมว าจะเปนวงการระดับทองถิ่ น
จนถึ งระดั บชาติ ซึ่ ง องค การบริ หารส วนตํ าบลเขาสมิ งมี ภ ารกิ จ หน าที่ ในการบริ ห ารราชการท องถิ่ น ให มี
ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปใน
การร วมกั นพั ฒนาท องถิ่ นให ประชาชนมี คุณภาพชี วิ ตที่ดี และมี เศรษฐกิ จที่ ดี ในท องถิ่ น ดั งนั้ น การที่ องค กร
ปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกัน
พั ฒนาท องถิ่ น ในการนี้ การมี เครื อข ายที่ ดี ที่คอยสนั บสนุ นและร วมมื อกั นพั ฒนาท องถิ่ น จึ งเป นสิ่ งจํ าเป น
โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงในการรวมคิด
รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงพิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค

1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เขาสมิงเขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณใกลเคียง
โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย
3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมิงในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกัน
การทุจริต
4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงกับบุคคล องคกร สวน
ราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริ ต ในรูปแบบการกระตุน ใหทุกภาคสวนในจั งหวั ดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั่วไป และในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธในเขตพื้นที่ตําบลเขาสมิง
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรือ่ งรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 10,000บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข

