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แผนปฏิบัติการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
ของ 

 
องคการบริหารสวนตาํบลสําราญใต 
อําเภอสามชัย   จังหวัดกาฬสินธุ 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏบิตักิารปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลสําราญใตไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕เพื่อใหการ
ดําเนินงานสอดคลองกันตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗เรื่องมาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนว
ทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการ
สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อ
สกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบไดประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ ๑๒กันยายน ๒๕๕๗ก็ไดกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาลเพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต จึงไดจัดทํา
มาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕และ
เพ่ือใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลสําราญใตใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใตตอไป 
 

  เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการและปฏิบัติใหสอดคลองพระราชบัญญัติขอมูล
ข าวส าร ร าชการ  พ .ศ .  ๒๕๔๐และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลสํ า ราญใต                        
ขอประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
ประจํ า ป ง บประมาณพ .ศ .  ๒๕๖๕  ร ายละ เ อี ยดปรากฏตาม เอกส ารแนบท ายประกาศฉบั บนี ้
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศณวันที ่๑ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
    ลงชื่อ 

( นายพรหมมา แกนพุฒ  ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
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สวนที่ 1  

บทนํา 
หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบที่กฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม 

    นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริหารสวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
    เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็นไดวาการ
บริหารราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถ่ิน ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไข
ปญหาในระดับทองถิ่นยังมีปญหาหลายประการ ที่สําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรที่มี อํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย และดวยเหตุที่วานี้ ไดมี
สวนทําใหการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนหนึ่งไมเปนไปเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนมีพฤติการณสอ
ไปในทางที่ เอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะที่ เปนการขัดกันแหง
ผลประโยชน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

  จากสภาพปญหาที่พบในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ จะ
พบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมา 

  ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่นใหกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งบุคคลที่มีสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกร  ซึ่งประกอบดวย คณะสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินคณะผูบริหาร ตลอดจนขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกๆ
ตําแหนง จะตองมีจิตสํานึกคานิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบัฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กลาวโดยสรุป หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แลว หนวยงานองคกรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไววางใจ ศรัทธาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยางแนนอน 

    องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งเปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหนึ่งที่จะเปนตัวชวยสรางภาพลักษณในดานการปองกันการทุจริตเพ่ือขยายผลไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นไดเขารวมการเปนเครือขายในดานการปองกันการทุจริตแลวก็ทําใหทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 

 
 
 



๔ 

 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
๑. เพ่ือแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร พนักงานเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน

ตําบลสําราญใต 
๒. เพ่ือสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
๓. เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครอืขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐใหมีความเขมแข็ง 

๔. เพ่ือใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

๕. เพ่ือใหทุกภาคสวนรูเทากัน รวมคิดการปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางทั่วถึง 

 
เปาหมาย 

๑. ขาราชการทั้งฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต ตลอดจนประชาชน 
มีจติสํานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝาย 

๒. องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางรวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอื่นใชเปนเยี่ยงอยาง 

๓. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ ปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

๔. องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม 

๕. องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 
ประโยชนของการจัดทําแผน 

๑. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต ขาราชการและเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต มีจิตสําสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย สุจริต 
ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 

๒. ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตําบลสําราญใต 

๓. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว 
๕. พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจรติ 
๖. องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชนในการ

ปองกันการทุจริต 

 



๕ 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลพื้นฐานองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
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กรอบโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 

 

 

รองปลัดองคการบริหารสวนตาํบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 

 

สํานักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

1. งานบริหารงานทัว่ไป 

2. งานนโยบายและแผน 

3. งานกฎหมายและคด ี

4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. งานสวสัดิการและพัฒนาชุมชน 

1. งานการเงนิ 

2. งานบัญช ี

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

1. งานกอสราง 

2. งานออกแบบและควบคุม 

    อาคาร 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

ระดับตน) 

1. งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 

2. งานสงเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข 
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ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
  การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใตนั้น  เปนการสรางกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหา  ตลอดจนรวมสรางรวมสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่
ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน  การพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลสําราญใตจะสมบูรณได  จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน  ในพื้นที่เกิดความตระหนักรวมกันใน
การแกไขปญหาและมีความเขาใจในแนวทางแกไขปญหารวมกันอยางจริงจัง  องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต
ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  นอกจากนี้ยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอน
วัยเรียนและพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  สวนดานการพัฒนาอาชีพนั้นจะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถิ่น 
  การวิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนขององคการบริหาร
สวนตําบล ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ทั้งนี้ เพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไป
ดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาสภัยคุกคามในการดําเนินการตามภารกิจหลัก SWOT องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ กําหนดวิธีการ
ดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถิ่น  ทั้งนี้ สามารถวิเคราะหภารกิจให
ตรงกับสภาพปญหาโดยสามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ที่แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ดังนี ้
  5.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้ 
   (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1)) 

 (2) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
 (3) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  (มาตรา 68 (2)) 
 (4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68 (3)) 
 (5) การสาธารณปูโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4)) 
 (6) การสาธารณปูการ (มาตรา 16 (5)) 
 

5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 (1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67 (6))   
 (2) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67 (3))   
 (3) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ   
(มาตรา 68 (4))   
(4) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส  
(มาตรา 16 (10))  
(5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย (มาตร 16 (2))   
(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(มาตรา 16 (5))   
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))   
5.3 ดานการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ี 

เกี่ยวของดังนี้ 
(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))   
(2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 68 (8))   
(3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13))   
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(4) การจัดใหมีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 16 (17))   
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
 

5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่ 
เกี่ยวของดังนี้ 

(1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
(2) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ (มาตรา 68 (5)) 
(3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
(4) ใหมีตลาด (มาตรา 68 (10)) 
(5) การทองเที่ยว (มาตรา 68 (12)) 
(6) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย (มาตรา 68 (11)) 
(7) การสงเสริมการฝกฝนและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 
 

5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่ 
เกี่ยวของดังนี้ 

(1) คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67 (7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง 
ปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 
(3) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ (มาตรา 17 (12)) 
 

5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจท่ี 
เกี่ยวของดังนี้ 

(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  (มาตรา 
67 (8)) 
(2) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
(3) การจัดการศกึษา (มาตรา 16 (9)) 
(4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น(มาตรา 17 (18)) 
 

5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวของดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม 
ความจําเปนและสมควร (มาตรา 67 (9)) 
(2) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน(มาตรา 16 (16)) 
(3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของ อปท.(มาตรา 17 (3)) 
(4) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(มาตรา 17 (16)) 

  ภารกิจทั้ง 7 ดาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะแกไข
ปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใตไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความ
ตองการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบดวย การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลจะตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

 
ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคการบริหารสวนตําบลสําราญใตจะดําเนินการ 
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ภารกิจหลัก 
1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน เปนตน 
2. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ําประปา เปนตน 
3. การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ํา ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
4. การปองกันและระงับโรคติดตอ 
5. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 
7. การสงเสริมและสนับสนุนการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8. การสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพและการเพ่ิมรายไดแกราษฎร 
9. การฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส 
11. การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
12. การสงเสริมและเสริมสรางใหราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง 
13. การสงเสริมการเกษตรและประกอบอาชีพทางการเกษตร 
14. การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
15. การสงเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ภารกิจรอง      
            1. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย 
            2. การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
            3. การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครวัเรือน 
            4. การคุมครองดูและและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
            5. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีในทองถ่ิน 
            6. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
            7. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
            8. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนประกอบการคา 
            9. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
            10. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
            11. การจัดการ การบํารุง และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 
            12. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสินของราษฎร 
 
 

วิสัยทัศน (Vision) 

“ชุมชนหนาอยู มุงสูเกสรอุตสาหกรรม นําพาการกีฬา พัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ศูนยขอมูลเทคโนโลยีขาวสาร” 
 

พันธกิจ (Mission)  
1. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็ง 
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมอยางเปนธรรมและยั่งยืน 
3. สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
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4. สรางและซอมบํารุงเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา การผังเมือง 
5. สงเสริมสุขภาพและดูแลสวัสดิการสังคมของผูดอยโอกาส การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณ ี
6. สงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

 

 

จุดมุงหมาย (Goals)เพื่อการพัฒนา 
1. การบริหารจัดการและการพัฒนาทองถิ่นเปนไปโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 2. บุคลากรและผูนําชุมชนมีความรู ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีขององคการบริหาร          

สวนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3. ชุมชนสงบเรียบรอย และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 4. เปนชุมชนที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 

 5. เปนชุมชนที่ใหบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม ตลอดจนสนับสนุนภารกิจ

ถายโอนดานสาธารณสุข 

 6. เปนชุมชนที่สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห 

 7. เปนชุมชนที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค สวนสาธารณะ ควบคูกับการดูแลสิ่งแวดลอม 

 8. ชุมชนมีความเขมแข็ง มั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได 

 9. ชุมชนแหงการทํานุบํารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ อยางยั่งยืน 

 10. โครงการสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเหมาะสม มีบริการสาธารณูปโภคที่สะดวกเพียงพอ 

 11. เปนสังคมเกษตรกรรม และมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

 12. สงเสริม สนับสนุนการพาณิชยในชุมชนใหเขมแข็ง และสามารถแขงขันได 
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แผนปฏบิัติการปองกันการทุจรติ  

(พ.ศ.25๖๕) 

องคการบรหิารสวนตําบลสําราญใต 

 

มติ ิ

 

ภารกจิตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป  

256๕ 

หมาย

เหต ุ
งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

มติทิี่ 1 

การสรางสังคมที่ไมทนตอการ

ทุจรติ 

๑.1. สรางจิตสํานกึและความ

ตระหนักแกบุคลากรทัง้

ขาราชการการเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการฝายการเมอืงฝาย

สภาทองถิ่น และฝายประจํา

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

๑.๑.๑ โครงการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล                  

๑.๑.๒ โครงการพัฒนาเพิ่มประสทิธภิาพในการปฏบิัติหนาที่

๑.๑.๓ มาตรการ “สงเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวล

จรยิธรรมของ อบต.สําราญใต 

๒๐,๐๐๐ 
 

- 

 

- 

 

 1.2 การสรางจิตสํานกึและ

ความตระหนักแกประชาชนทุก

ภาคสวนในทองถิ่น 

 

๑.๒.๑ โครงการสงเสรมิ อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว พัฒนา และปรับปรุงภูมทิัศนใน

ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

๒.๒.๒ โครงการสงเสรมิครอบครัวเศรษฐกิจพอเพยีง                    

๒.๒.๓ โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

 

- 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

/๑.๓. สรางจติ... 
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๑.๓. สรางจิตสํานึกและความ

ตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑ โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว                                      

๑.๓.๒ โครงการสรางภูมคิุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน 

(กิจกรรม “โตไปไมโกง”)                                                                     

๑.๓.๓ กจิกรรมสงเสรมิสภาเด็กเยาวชนตอตานการทุจรติ                 

๑.๓.๔ โครงการยาวชนสัมพนัธ เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมโครงการยาวชนสัมพันธ เพื่ออนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

- 

 

 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

มติทิี่ ๑ รวม ๑ มาตรการ  ๑  กจิกรรม  ๘  โครงการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มติทิี่ 2 ... 
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มติทิี่ 2  

การบรหิารราชการเพื่อปองกัน

การทุจริต 

๒.๑ การแสดงเจตจํานงทาง

การเมอืงในการตอตานการ

ทุจรติของผูบรหิาร 

๒.๑.๑ มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการ

ทุจรติของผูบรหิาร อบต.สําราญใต 

- 

 

 

 
2.2 มาตรการสรางความ

โปรงใสในการปฏบิัตริาชการ 

 

๒.2.๑ มาตรการการสรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคล

(ถือปฏิบัติตามระเบยีบ) 

๒.2.2 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผูบรหิาร อบต.

สําราญใต และหัวหนาสวนราชการ 

๒.2.๓ มาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงิน

งบประมาณ 

๒.2.๔ กจิกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซือ้จัด

จาง” 

๒.2.๕ กจิรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง 

๒.๒.๖ มาตรการ”ยกระดับคณุภาพการบรกิารประชาชน” 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจ

และใชอํานาจหนาที่ใหเปนไป

ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมอืงที่ด ี

๒.๓.๑ มาตรการฐานการยกระดับการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการบริหาร

บานเมืองที่ดี 

๒.๓.๒ มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด

ขัน้ตอนการปฏบิัติราชการ 

- 

 

- 

 

  
๒ .๔  ก า ร เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ แ ก

หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน

กิจการ การประพฤติปฏิบัติตน

ใหเปนที่ประจักษ 

 

๒.๔.๑  กจิกรรมเชดิชูเกียรตบิุคคลที่ชวยเหลอืกิจการสาธารณะ

หรอืมีจติสาธารณะ 

๒.๔.๒  กจิกรรมเชดิชูเกียรตบิุคคลดํารงตนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
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/2.5 มาตรการ... 

  

 

  

2.5 มาตรการจัดการในกรณี

ไ ด ท ร า บ ห รื อ รั บ แ จ ง ห รื อ

ตรวจสอบพบการทุจรติ 

 

 

2.5.๑ มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏบิัตริาชการ” 

2.5.๒ มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้ง

ภาครัฐและองคกรอสิระ” 

2.5.๓ มาตรการ “แตงตัง้ผูรับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีน” 

2.5.๔ มาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน

กลาวหาบุคลากรใน อบต.สําราญใต 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

มติทิี่ ๒ รวม ๑๒  มาตรการ ๔  กจิกรรม  -  โครงการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มติทิี่ 3...                             



16 

 
 

 

มติทิี่ 3                             

การสงเสริมบทบาทและการมี

สวนรวมของภาคประชาชน 

   

  

 

3.1 การจัดใหมีและเผยแพร

ขอมูลขาวสารในชองทางที่เปน

การอํานวยความสะดวกแก

ป ร ะ ช า ช น ไ ด มี ส ว น ร ว ม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ตามอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองส วนทอง ถ่ินไดทุ ก

ขัน้ตอน 

 

3.1.1 มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของ

อบต.สําราญใต” 

3.1.๒ กจิกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การ

คลัง พัสดุ และทรัพยสินของ อบต. และการรับเรื่องรองเรยีน

เกี่ยวกับการเงนิการคลัง” 

3.1.๓ มาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของ

อบต.สําราญใต 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

  

  

3.2 การรับฟงความคิดเห็น 

การรับและตอบสนองเรื่อง

ร อ ง เ รี ย น / ร อ ง ทุ ก ข ข อ ง

ประชาชน 

 

3.2.1 โครงการจัดเวทปีระชาคม 

3.2.๒ โครงการการดําเนนิงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข อบต.

สําราญใต 

๓.๒.๓ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรยีนของอบต.

สําราญใต  

- 

 

- 

 

- 

 

                                                                                                                                              
3.3 การสงเสรมิใหประชาชนมี

สวนรวมบรหิารกจิการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

3.3.1  สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิาร

กจิการของ อบต.สําราญใต 

3.3.๒  กิจกรรมการประเมินผลการปฏบิัติราชการของอบต.

สําราญใต 

- 

 

- 

 

มติทิี่ ๓ รวม ๓  มาตรการ ๒ กจิกรรม ๓  โครงการ   

/มติทิี่ 4 ... 
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มติทิี่ 4  

การเสริมสรางและปรับปรุง

กลไกในการตรวจสอบการ

ปฏิ บั ติ ร าช ก าร ข อ งอ งค ก ร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

4.1 การจัดวางระบบ

ตรวจสอบภายในและการ

ควบคุมภายใน  

 

4.1.1 โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป                  

๔.1.๒ กจิกรรมติดตามประเมนิผลการควบคุมภายใน 

 

 

 

- 

 

- 

 

  

 
4 .2  การสนับสนุน ใหภาค

ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ

การปฏิบัติ  หรือการบริหาร

ราชการตามชองทางที่สามารถ

ดําเนนิการได 

 

4.2.1 มาตรการสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 

กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

4.2.๒ กจิกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารการบรหิาร

งบประมาณ การรับ-จายเงินของ อบต.สําราญใต 

๔.๒.๓ กิจกรรมสงเสรมิประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ 

กํากับ ดูแลการจัดซือ้จัดจาง 

 

 

- 

 

- 

 

- 

  

 
4.3 การสงเสรมิบทบาทการ

ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

 

4.3.1 โครงการสงเสรมิความรูดานกฎ ระเบยีบ และกฎหมายที่

เกี่ยวของสําหรับผูบรหิารและสมาชิกสภา อบต.สําราญใต 

๔.๓.๒ กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.

สําราญใต 

- 

 

- 

 

 

 

 

/4.๔.การเสริม... 
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4.๔.การเสรมิพลังการมสีวน

รวมของชุมชน (Community) 

และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ

ตอตานการทุจรติ 

4.๔.๑ กจิกรรมสงเสรมิชุมชนเฝาระวังการทุจรติ 

 

4.๔.๒ กจิกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจรติ 

- 

 

- 

 

มติทิี่ ๔ รวม ๑ มาตรการ ๖ กจิกรรม ๒ โครงการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

/สวนที่ ๓... 
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รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

มติทิี่ ๑ 

ลําดับที่ ๑ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

2. หลักการและเหตุผล 

 หลักธรรมาภิบาล หรอื การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร

และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสราง

จิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริม

คุณธรรมและจรยิธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนา

องคกรอยางตอเนื่อง อกีทัง้สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการ

ทุจรติคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื่อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จงึจําเปนอยางยิ่ง

ที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจรติคอรรัปชันอยางจรงิจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการ

ทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําให

ปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาค

สวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยาง

เขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจรติ ควบคูกับการ

เปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรอืสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรร

มาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมี

ประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการ

นัน้ ปรากฏอยูในบทบัญญัตขิองกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบ

การนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ 

ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่

ดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหาร

การปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบ

หลักของธรรมาภิบาลซึ่ งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy)  หลักความโปรงใส 

(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 

(Efficiency) และหลักการมสีวนรวม (Participation) ดังนั้น การพจิารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของ

ธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงาน

หรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงาน

องคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบรหิารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดไีดตอไป 

/ดังนัน้ เพื่อประโยชน... 

สวนที่ 3 
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 ดังนัน้ เพื่อประโยชนในการบรหิารราชการของ อบต.สําราญใต จึงจัดทําโครงการบรหิารงานตาม

หลักธรรมาภบิาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมใหผูบรหิาร อบต.สําราญใตบุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลัก

ธรรมาภิบาล คุณธรรมจรยิธรรมและความซื่อสัตย นําไปสูการปฏบิัตทิี่ดีตอประชาชน 

 2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบตอการ

ปฏิบัตหินาที่ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ดวยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปรงใส 

และตรวจสอบได 

4. เปาหมาย 

 ผูบรหิาร   สมาชกิสภา  พนักงานและพนักงานจางของ อบต.สําราญใต 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผูบรหิาร อบต.สําราญใต 

 2. มอบงานใหกับผูรับผดิชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรยีมโครงการ 

 3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวทิยากร 

 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 

 ๕.ตดิตามประเมินผลแบบทดสอบกอน และหลังการอบรม 

 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหาร อบต.สําราญใต

ทราบ 

7.ระยะเวลาการดําเนนิงาน 

 พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนนิการ 

 ๒๐,๐๐๐ บาท  

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. ผูบรหิาร  บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม

และความซื่อสัตย 

 2. ผูบรหิาร  บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ทุกข้ันตอนและ

ปฏบิัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ดวยความตรงไปตรงมา มมีาตรฐาน โปรงใส และตรวจสอบได 

/ลําดับที่ ๒... 
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ลําดับที่ ๒ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการพัฒนาเพิ่มประสทิธภิาพในการปฏบิัตหินาที่ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตขิอง

โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมี

ความเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” 

ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตอง

ดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ 

 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว อบต.สําราญใต จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อ

ตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มี

จติสํานกึที่ดใีนการปฏบิัตงิานตามภาระหนาที่  ประพฤตปิฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน และเกิด

ความภาคภูมใิจในการปฏบิัตหินาที่ดวยความซื้อสัตยสุจรติ  

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสรมิใหผูบรหิารทองถิ่น บุคลากรขององคกร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม

ภาระหนาที่ใหมีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 2. เพื่อใหผูบริหาร  บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย

สุจริต และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสุข

ของประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 ผูบรหิาร สมาชกิสภา พนักงานและพนักงานจางของ อบต.สําราญใต 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. จัดใหมีการดําเนนิกจิกรรม 

  1. ฝกอบรมสัมมนา  

  2. จัดเวทแีลกเปลี่ยนประสบการณบุคคลตนแบบในองคกร 

  3. จัดประชุมเชงิปฏบิัตกิาร 

 2. ตดิตามประเมนิผลกจิกรรม 

7. ระยะเวลาในการดําเนนิการ 

 พ.ศ. ๒๕๖๕ 

/8. งบประมาณ...   
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8. งบประมาณในการดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบ 

 อบต.สําราญใต 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 3.1 ผูบรหิารทองถิ่น บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฏิบัตงิานตามภาระหนาที่โดย

มุงสัมฤทธิ์ของงาน มมีาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได และมจีติสาธารณะ 

 3.2 ผูบรหิารทองถิ่น บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฏิบัตหินาที่ดวยความซื่อสัตย

สุจรติ และเกดิความภาคภูมใิจในการปฏบิัติหนาที่เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 

ลําดับที่ ๓ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการ “สงเสรมิการปฏบิัตงิานตามประมวลจรยิธรรมของ อบต.สําราญใต” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่ อบต.สําราญใต ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของ อบต.สําราญใต พ.ศ. 255๗ โดย

กําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรอืไมปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางจรยิธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผดิทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ

รายแรงแหงการกระทํากําหนดใหพนักงาน อบต. ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ อบต. มีหนาที่

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ

ใหบรกิารแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจรยิธรรม 9 

ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบยึดถือ

ประโยชนของประเทศชาตเิหนอืกวาประโยชนสวนตน และไมมปีระโยชนทับซอน,ยนืหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 

เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบรกิารแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ให

ขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบอืนขอเท็จจรงิมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา

มาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได ยดึม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนว

ทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับ

ของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหา

ประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน

และประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 

2557 ซึ่ง อบต.สําราญใต ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือ

ปฏบิัติโดยอนุโลม 

/ดังนัน้ เพื่อให.... 
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ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เช่ือถือไววางใจของประชาชน จึงได

จัดทํามาตรการ “สงเสรมิการปฏบิัตงิานตามประมวลจรยิธรรม” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทัง้ฝายการเมืองและ

ฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏบิัตหินาที่ดวยความซื่อสัตย สุจรติ มีคุณธรรม จรยิธรรม ไมกระทํา

การอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรอืการมผีลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติการปฏิบัติหนาที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทาง

จรยิธรรม  

 2.เพื่อใหเกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององคกรใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับ

สถานการณที่เปลี่ยนไป และสรางความมั่นใจแกผูรับบรกิารและประชาชนทั่วไป  

 3. เพื่อใหเกดิพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ

ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอ

ประชาชนและตอสังคมตามลําดับ 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 คณะผูบรหิาร สมาชกิสภา พนักงานลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. แตงตัง้คณะทํางานปรับปรุงประมวลจรยิธรรม 

 2. ประชุมคณะทํางานฯ 

 3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใชเปนคานิยมสําหรับ

องคกร ที่ตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมี

ประสทิธภิาพ 

 4. จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแกบุคลากร เพื่อใชเปนแนวทางในการ

ปฏบิัติตน  

 5. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ เพื่อมีสวนรวมในการตดิตามตรวจสอบ 

 6. ตดิตามประเมนิผลโดยใชแบบสอบถาม 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

/10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ... 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง ฝายบริหาร ฝายสภาทองถ่ิน และฝายพนักงาน 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

 2. บุคลากรในองคกร มีความรูความเขาใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม

ขององคกร ไมนอยกวารอยละ 90  

ลําดับที่ ๔ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว พัฒนา 

และปรับปรุงภูมทิัศนในชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

2. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยในอดตีเปนพื้นที่ที่มทีรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก การลักลอบตัดไมทําลายปาไม

ที่ผดิกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง 

ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากข้ึน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปรมิาณปาไมของ

ประเทศ โดยทัง้สองพระองคทานไดพยายามคดิคนหาวธินีานัปการที่จะเพิ่มปรมิาณปาไมของประเทศไทย

ใหมากขึ้นอยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองคทานไดเสนอวธิีที่เรยีบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ 

แนวคดิเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพื่อประโยชน 4 อยาง”ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน 

พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําที่อยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” 

หมายถงึ ปลูกพชืเกษตรเพื่อการกนิและสมุนไพร “พอใช” หมายถงึ ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน 

เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพื่อประโยชนตอระบบนเิวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

อบต.สําราญใต ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ได

ตระหนักถงึหนาที่และความรับผดิชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใน

ชุมชน จงึไดจัดทําโครงการสงเสรมิการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและใน

เขต อบต.สําราญใต เพื่อสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมจิตสํานึกสาธารณะใหประชาชนเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการรักษา

ประโยชนสาธารณะ  

 2. เพื่อใหประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชน

สวนรวมได 

/3. เพื่อเปนการ... 
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 3. เพื่อเปนการสรางความสามัคค ีและสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษส่ิงแวดลอมในชุมชนเพิ่ม

มากขึน้ 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 1. ประชาชนในพื้นที่ ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.สําราญใต

จํานวน ๒๐ หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทัง้ไมยนืตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวน

ครัว รัว้กนิได เปนตน 

 2. ประชาชนมีสวนรวมในการดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงนํ้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขต

พื้นที่รับผดิชอบของเทศบาลตําบลดอนตาล จํานวน ๖ หมูบาน และพื้นที่ทัง้หมดในเขตเทศบาลตําบลดอน

ตาลโดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ  

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 พื้นที่สาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขต อบต. และแหลงนํ้า คู คลอง ในเขต อบต.สําราญใต 

6. วธิกีารดําเนนิงาน 

 1. จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ  

 2. จัดเวทรีะดมความคดิเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตัง้กลุมพทิักษส่ิงแวดลอมประจําชุมชน  

 3. จัดเวทีเสวนาตดิตามผลการดําเนนิงานกลุมพทิักษส่ิงแวดลอมประจําชุมชน  

 4. จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง 

ทําความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและใน เขตอบต.สําราญใต 

 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความ

สวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและ

ชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เพื่อเปนกรณตีัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขต อบต.สําราญใต 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการรักษาประโยชนสาธารณะ เขารวมกลุม

อาสาสมัครพทิักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

 

/2. ประชาชนเกดิ... 
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 2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมได  

 3. สิ่งแวดลอมในชุมชนดขีึ้น และทรัพยากรธรรมชาตมิมีากขึ้น 

ลําดับที่ ๕ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการสงเสรมิครอบครัวเศรษฐกจิพอเพยีง 

2. หลักการและเหตุผล 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนใน

ทุกระดับ ตัง้แตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทัง้ในการพัฒนาและบรหิารประเทศใหดําเนิน

ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพยีง 

หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี

พอสมควร ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความ

รอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการ

ดําเนินการ ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ

เจาหนาที่ของรัฐ  ประชาชนใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม 

ดําเนนิชีวติดวยความอดทน ความเพยีร มีสต ิปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจาก

โลกภายนอกไดเปนอยางด ี

         อบต.สําราญใต จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมให

ประชาชนใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในชวีติประจําวัน  ใหสามารถพึ่งพาตนเอง         

3. วัตถุประสงค 

 1.เพื่อสงเสรมิและปลูกฝงใหประชาชนนําแนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงนํามาใชในการดําเนิน

ชวีติประจําวันได 

 2.เพื่อสรางภูมคิุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชวีิตไดอยางสมดุลทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 ประชาชน และเยาวชนในชุมชน 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 พื้นที่ในเขต อบต.สําราญใต  

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. จัดอบรม/บรรยายใหความรู และถายทอดประสบการณตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีงโดย

วทิยากรในชุมชน 

 

 /2.ศกึษาดูงาน... 
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 2.ศกึษาดูงานการดําเนนิการตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีงที่ประสบความสําเร็จในชุมชน 

 3. เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม/แนวคดิเกี่ยวกับเศรษฐกจิพอเพยีง 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ๒๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําความรูที่ไดไป

ปรับใชในการดําเนนิชวีติประจําวันได 

ลําดับที่ ๖ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการสรางอาชพี สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

2. หลักการและเหตุผล 

โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการ

ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของ

ราษฎร พรอมทั้งไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให

ความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาค

ตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพึ่งพา

ตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ใน

อนาคต” ดวย ดังนัน้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารจิึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมี

ฐานะ ความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง 

โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนข้ันตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การ

พึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสราง

กระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถวาง

แผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใช

กระบวนการแบบมสีวนรวมของเกษตรกร 

อบต.สําราญใต จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทาง

ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพยีง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิมาประยุกตเผยแพร

ใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

 

/3. วัตถุประสงค... 
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3. วัตถุประสงค 

 1. สงเสรมิอาชพีเพิ่มรายไดใหประชาชนในชุมชน 

 2. สรางความรูความเขาใจแนวคดิตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกจิพอเพยีง 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 ประชาชนและผูที่มคีวามสนใจในการสรางอาชพี 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 

 6.2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ 

 6.4 ฝกปฏบิัตงิาน 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ๓๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผดิชอบ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพาะเห็ดและสามารถสรางรายไดให

ตนเอง 

 2. ผูเขารวมโครงการเกดิการเรยีนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ลําดับที่ ๗ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาวะปจจุบันสังคมมีความเจรญิกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวน

ใหญยึดติดอยูกับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณ ี

วัฒนธรรมทองถิ่น ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ที่เกิด

โดยเฉพาะหัวหนาครอบครัว สมาชิกในครอบครัว สวนหนึ่งเปนปญหาของการขาดศีลธรรม คุณธรรม 

ดังนัน้การสงเสรมิคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคอืสถาบันครอบครัว หากไดรับการเรยีนรู อบรม 

ปลูกจติสํานกึในเรื่องศลีธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสรางจติสํานกึความซื่อสัตย สงผลใหเยาวชนเปน 

 

/บุคคลที่มคีุณธรรม.... 
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บุคคลที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย และคุณภาพตอไป อบต.สําราญใต ไดเล็งเห็นความสําคัญของการ

พัฒนาเยาวชนใหมีจิตสํานึกที่ดี จึงไดจัดทําโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว เพื่อสงเสริมใหเปน

เยาวชนเปนคนที่มคีุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจรติ มสีตปิญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต 

จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตก

เปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอัน

ทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาต ิเพื่อความเจรญิกาวหนาและมั่นคงของชาติ 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสรางจิตสํานึกความซื่อสัตยใหแก

เด็กและเยาวชน 

 2. เพื่อสรางความตระหนักถงึบทบาทหนาที่ของตนเองและการมสีวนรวมในการสรางสังคมที่ดี 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 หวัหนาครอบครัว สมาชกิในครอบครัว  

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 ประชาชนในเขตเทศบาล อบต.สําราญใต   

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. ประชุมผูเกี่ยวของกําหนดจัดงาน 

 2. จัดทําโครงการเสนอพจิารณาอนุมัติ 

 3. ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

 4. ประสานคณะวทิยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรยีนตาง ๆ เขารวมโครงการ 

 5. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 

 6. ดําเนนิการตามโครงการ 

 7. ตดิตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 งบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ๓๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผดิชอบ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 1. ผูเขารวมโครงการมีความตระหนักในการดํารงตนตามหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจรติ 

2. ผูเขารวมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและพรอมมีสวนรวมในการ

สรางสังคมที่ดี 

/ลําดับที่ ๘... 
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ลําดับที่ ๘ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการสรางภูมคิุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (กจิกรรม “โตไปไมโกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันการทุจริตเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน

วกิฤตการณดานคุณธรรมจรยิธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคม

ตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน

กลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552   

มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย อบต. มีหนาที่ตองทําในเขต อบต.ตอไปนี้ (๑) รักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชน  (๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา  (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือ

ทางเดนิและที่สาธารณะ รวมทัง้การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ  (๕) ให

มเีครื่องใชในการดับเพลงิ  (๖) ใหราษฎรไดรับการศกึษาอบรม  (๗) สงเสรมิการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ และผูพิการ  (๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของ

ทองถิ่น(๙) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก อบต.สําราญใต พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และ

องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ

ประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศกึษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติเด็ก สตร ีคนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทัง้ดาน

รางกาย จติใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้ง

แหลงเรยีนรูตลอดชีวติทุกรูปแบบ นัน้ 

อบต.สําราญใต พจิารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกัน

ทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่

ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่สําคัญ ที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการ

ปองกันแกไขปญหาทุจริตที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มี

ความซื่อสัตยสุจรติ การยดึม่ันในความสัตยจรงิรูจักแยกแยะถูกผดิ ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไม

คดโกง มีจติสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบ

ตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมที่จะเสยีสละประโยชนสวนตนเพื่อรกัษาประโยชนสวนรวม 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย 

สุจรติ 

/3.2 เพื่อสราง... 
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 3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุก

รูปแบบ 

 3.3 เพื่อสงเสรมิใหเด็กและเยาวชนมจีติสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อ

รักษาประโยชนสวนรวม 

4. เปาหมาย 

 เด็กและเยาวชนในชุมชน 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิกีารดําเนนิการ 

 1.ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

2. แตงตั้งคณะทํางานพิจารณานําหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ

สถานศกึษาที่ อบต.สําราญใต ใหการอุดหนุน  

 3.ดําเนนิกจิกรรมตามแนวทางของคณะทํางานฯ  

4. ตดิตามการดําเนนิการ 

 4. สรุปผลการดําเนนิการ 

7. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 กองการศกึษา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1.มกีารนําหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรอืสถานศกึษาที่ อบต.สําราญ

ใต ใหการอุดหนุน  

2. เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริตมี

ภูมิคุมกันทางสังคมไมยอมรับพฤตกิรรมทุจรติและการโกงทุกรูปแบบ 

3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษาประโยชน

สวนรวม 

 

ลําดับที่ ๙ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมสงเสรมิสภาเด็กเยาวชนตอตานการทุจรติ 

/2. หลักการ... 
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2. หลักการและเหตุผล 

 การทุจรติเปนปญหาสําคัญที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตสํานึกของ

คนในชาติใหมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต โดยมุงที่เด็กและเยาวชนที่จะตองสรางชาติในอนาคต 

โดยสงเสริมใหเยาวชนมีความตระหนักในปญหาการทุจริต และเกิดจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต 

อบต.สําราญใต จึงจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมสภาเด็กเยาวชนตอตานการทุจริต เพื่อสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักในการตอตานการทุจริตใหเกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู

กลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป  

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหสรางจิตสํานกึและความตระหนักในการตอตานการทุจรติใหกับเด็กและเยาวชน 

 2. เพื่อสงเสรมิใหเด็กและเยาวชนมคีวามซื่อสัตย สุจรติ และเสียสละเพื่อสวนรวม  

4. เปาหมาย 

 เด็กและเยาวชน 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิกีารดําเนนิการ 

 1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมสภาเด็กในการตอตานการทุจริต เพื่อกําหนดรูปแบบ

กจิกรรม แนวทางในการดําเนนิการ  

 2.จัดประชุมคณะทํางานฯ 

 3.ดําเนนิการตามกิจกรรม และรูปแบบที่กําหนด 

 4 สรุปตดิตาม และประเมนิผลการดําเนนิงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

 ปงบประมาณ 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 กองการศกึษา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 1. สภาเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 

 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกในความซื่อสัตย สุจริต และมีความตระหนักในการตอตาน

การทุจรติและเสียสละเพื่อสวนรวมเกดิการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป  

 

/ลําดับที่ ๑๐... 
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ลําดบัที่ ๑๐ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรธรรมชาตเิปนสิ่งที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปน น้ํา ปาไม แรธาตุ ซึ่ง

นับวันจะหมดลงเนื่องจากมนุษยไมไดตระหนักถึงคุณคาและการบํารุงรักษา จะเห็นไดจากปจจุบันปญหา

มลพิษส่ิงแวดลอมมีมากข้ึน ทําใหน้ําเสีย อากาศเปนพิษ ขยะลนเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสํานึก

ของมนุษยที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนใน อบต.สําราญใต เปน

ทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญ และตองไดรับการพัฒนาทุกๆ ดาน ทั้งทางดานรางกาย จติใจ อารมณ 

สังคม และสติปญญา ใหประชาชนเปนพลเมืองดีที่จะเปนกําลังในการพัฒนาทองถิ่น และประเทศชาติ

ตอไป 

 ดังนัน้ เพื่อเปนการสงเสรมิและสนับสนุนใหประชาชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และปญหาที่จะไดรับผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทําโครงการ

เยาวชนสัมพันธ เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมขึ้น 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกใหแกประชาชน มีความตระหนักถึงความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่

เปนสมบัตขิองชาต ิ

 2. เพื่อสงเสรมิใหประชาชนมีจติสํานกึสาธารณะรูจักเสยีสละ และรูจักแบงปน 

4. เปาหมาย 

 ประชาชนในเขต อบต.สําราญใต 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 แหลงเรยีนรูธรรมชาตทิี่กําหนดตามความเหมาะสม 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. จัดประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนนิงาน 

 6.3 ประสานงานวทิยากรที่มคีวามรูและประสบการณดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

 6.4 ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม 

 6.5 ดําเนนิโครงการจัดกจิกรรมตามแผนที่กําหนดไว 

 6.7 สรุปรายงานตดิตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

๒๐,๐๐๐ บาท        /9. ผูรบัผดิชอบ.... 
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9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ ์

 1. ประชาชนใน อบต.สําราญใต กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80  

 2. ประชาชนมีความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเกิด

จติสํานกึที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมที่เปนสมบัติของชาต ิ

 3. ประชาชนเกิดจติสํานกึสาธารณะรูจักเสยีสละ และรูจักแบงปน 

มติทิี่ ๒ 

ลําดับที่ ๑๑ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจรติของผูบรหิาร อบต.สําราญใต 

2. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 

2564)  ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไม

เพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน

ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกยีรตภิูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวสิัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด

ไทยทั้งชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ

สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี

พฤตกิรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจรติประพฤตมิชิอบ  

   อบต.สําราญใต เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติซึ่งปจจุบันมีเทศบาลตําบลดอนตาล จํานวน 7,852 แหงซึ่ง อบต.สําราญใต เปนอบต.สําราญใต

เปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการ

ปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหน่ึงในการสงเสริมการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นซึ่งนําไปสูการ

พัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนา อบต.สําราญใต ใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น 

และสงเสริมให อบต.สําราญใต เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมใน

การตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่

จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 

/อบต.สําราญใต... 
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  อบต.สําราญใต จงึไดเห็นถงึความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจรติในระดับทองถิ่น

เองซึ่งจะเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและรวมมือกันสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

โดยไดยึดถือหรือมีความมุงมั่นที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น                    

มีการบริหารใหเปนไปตามหลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต

และการมีสวนรวมของประชาชนผูบริหารจึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการการแสดงเจตจํานงทาง

การเมอืงในการตอตานการทุจรติของผูบรหิาร อบต.สําราญใต 

3. วัตถุประสงค 

1.เพื่อเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารอบต.สําราญใต

อยางเห็นเปนรูปธรรม    

  2.เพื่อประชาสัมพันธเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทจุรติของผูบรหิารอบต.สําราญใต

สูการรับรูของสาธารณชน  

4. เปาหมาย 

 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจรติของผูบรหิาร อบต.สําราญใต 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.ผูบรหิารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพื่อปองกันการทุจรติและตานการทุจรติ  

 ๒. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจรติของผูบรหิาร อบต.สําราญใต 

เผยแพรตอสาธารณชน 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบ  

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ผูบรหิารไดแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจรติอยางเห็นเปนรูปธรรม 

ลําดับที่ ๑๒  

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคล (ถอืปฏิบัติตามระเบยีบ) 

 

/2. หลักการและเหตุผล... 
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2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานลูกจางประจํา และพนักงานจางของ อบต.สําราญใต เปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอ

องคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิด

ประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปน

รูปธรรมชัดเจน และมมีาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนา

ระบบบรหิารใหมีประสทิธภิาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบรกิาร

ที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจรงิตอไป 

 ดังน้ัน เพื่อเปนการสงเสริมบริหารราชการในองคกร ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการ

บรหิารงานบุคคลและกิจการสภาใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มี

ความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงาน

บุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนการแสดงเจตจํานงในการบรหิารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของ

ผูบรหิารใหปรากฏชัดเจน  

 2. เพื่อกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทํางาน การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน การเลื่อนตําแหนง 

และมอบหมายงานอยางเปนธรรม 

 3. เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอความคดิเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานที่โปรงใส 

 4. เพื่อใหการปฏบิัตงิานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขัน้ตอนการปฏบิัติงานที่ถูกตอง โปรงใส

สามารถตรวจสอบไดและปองกันการไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาที่ไมเปนไปตามระเบยีบ  

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคล(ถือปฏบิัตติามระเบยีบ) 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.ผูบรหิารกําหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบรหิารงานบุคคล 

 2.แตงตัง้คณะทํางาน 

 3.จัดทํามาตรการ แนวทางปฏบิัตใินการทํางานที่โปรงใส ตรวจสอบได 

 4.เปดเวทรีับฟงความคดิเห็นและขอเสนอของบุคลากรในองคกร 

 5.กํากับติดตามการดําเนนิการตามมาตรการ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ 256๕ 

/8. งบประมาณดําเนนิการ... 
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8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบ  

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1.มาตรการการสรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคล 

 2.แนวทางปองกันการไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาที่ไมเปนไปตามระเบยีบ 

 3. กลไกใหเจาหนาที่สามารถเสนอความคดิเห็นอันเปนประโยชนในการบรหิารงานที่โปรงใส 

 4. ลดขอรองเรยีนในการดําเนนิการดานบรหิารงานบุคคลของ อบต. ไมนอยกวา 80 % 

 5. บุคลากรมคีวามพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลไมนอยกวา 80% 

ลําดับที่ ๑๓ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผูบรหิารอบต.สําราญใตและหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 อบต.สําราญใต เปนหนวยงานบรหิารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ

หนาที่ในการจัดทําบรกิารสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบรกิารสาธารณะแกประชาชน 

ผูมารับบรกิารตดิตอกับหนวยงานตางๆ ของ อบต. นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวก

ในการตดิตอราชการเนื่องจากภารกจิมมีากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบรหิาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรอื

มอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝาย

ตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบรกิาร ทําใหการบรกิารเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความ

สะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ

เจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบรกิารภาครัฐเสื่อมประสทิธภิาพ 

 เพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่

กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ

ตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา นายก อบต.สําราญใต มีอํานาจหนาที่ใน

การส่ัง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรอง

นายกเทศมนตรตีําบลดอนตาลที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการดังนั้น เพื่อใหการบริหาร

ราชการเปนไปตาม 

/หลักการบรหิาร... 
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หลักการบรหิารกจิการบานเมอืงที่ด ีตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบรกิารและ

ไมสรางเงื่อนไขขัน้ตอนที่มคีวามยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผูบริหาร อบต.

สําราญใต และหัวหนาสวนราชการ 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม

ตอบสนองความตองการของประชาชน 

 3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพงึพอใจในการบรกิารจากหนวยงาน 

 3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสนิใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัตขิองผูบรหิารทุกระดับ 

 3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของผูบรหิาร อบต.สําราญใต และหัวหนาสวนราชการ  

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 

 2. จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ

หนังสอืสั่งการ 

 2. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ

และถือปฏบิัติ 

 3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 4. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังที่ไดรับมอบหมายในทุก

เดอืน 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบ  

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผูบรหิาร อบต.สําราญใต และหัวหนาสวนราชการ 

 2. คําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏบิัตริาชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 

 3. ประชาชนมคีวามพงึพอใจในบรกิารที่ไดรับอยูในระดับดี   /ลําดับที่ ๑๔... 
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ลําดับที่ ๑๔ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงนิงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 อบต.สําราญใต มีฐานะเปนนติิบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบรกิารสาธารณะดวยตนเอง 

ทัง้ในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบรกิาร

สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว    ดังนั้นการที่ อบต.สําราญใต จะ

บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย 

สุจรติ มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภบิาล 

 ดังนัน้การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน

ในทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องที่ อบต.สําราญใต ใหความสําคัญ เพื่อปองกันการใชจาย

งบประมาณที่ไมสมควร ผดิวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอื้อประโยชนใหกับพวกพอง  

รวมทัง้เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง  อบต.สําราญใต จงึได

จัดทํามาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงนิงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค 

 1.เพื่อปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผดิวัตถุประสงค ไมมปีระสทิธภิาพ  

 2.เพื่อปองกันการเอื้อประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 

 3.เพื่อสรางกลไกใหประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจางขององคกร 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 เจาหนาที่ผูปฏบิัติงานการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.จัดประชุม 

 2. จัดทําคําส่ังคณะทํางาน 

 3.ประชุมคณะทํางาน 

 4. กําหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงนิงบประมาณ 

 5. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานและประชาชนทราบ 

 6.กํากับตดิตามการดําเนนิการตามมาตรการ 

 7. รายงานผล ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะเสนอผูบริหาร อบต.สําราญใต เพื่อปรับปรุง

แนวทางในการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕    /8. งบประมาณดําเนนิการ... 
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8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบ  

 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มมีาตรการปองกันและกํากับตดิตามการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมี

ประสทิธภิาพ และปองกันการเอื้อประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 

 2. มีกลไกหรือชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจางของ

องคกรผานชองทางการประชาสัมพันธขององคกร 

ลําดับที่ ๑๕ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจาง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมี

การบรหิารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุด

กับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และ

แกไขเพิ่มเตมิและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อวเิคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนนิงาน 

 2. เพื่อเปนขอมูลใหผูบรหิารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานดานจัดซื้อ

จัดจาง 

 3. เพื่อปองกนัการใชจายงบประมาณที่ผดิวัตถุประสงค ไมมปีระสทิธภิาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 เจาหนาที่ผูปฏบิัติงานและเกี่ยวของในงานการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.ประชุมวางแผนวเิคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนนิงาน 

 2. รวบรวมจัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจางในฐานขอมูล 

 3. จําแนกวธิกีารจัดซื้อจัดจาง 

 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 

 

/5. รายงานผลการ... 
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 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางเสนอผูบริหารเพื่อประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุง

กระบวนการดําเนนิงานดานจัดซื้อจัดจาง 

 6. เผยแพรรายงานผลใหสาธารณชนรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนนิงานในแตละปงบประมาณ 

 2. มฐีานขอมูลใหผูบรหิารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานดานจัดซื้อจัด

จางเพื่อปองกันการใชจายงบประมาณที่ผดิวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาเปนประโยชน

กับประชาชน 

ลําดับที่ ๑๖  

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 อบต.สําราญใต มีฐานะเปนนติิบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบรกิารสาธารณะดวยตนเอง 

ทัง้ในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบรกิาร

สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่อบต.สําราญใต         

จะบรหิารงานใหมีประสิทธภิาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบรหิารงานดวยความซื่อสัตย 

สุจรติ มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภบิาล 

 ดังนัน้การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน

ในทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องที่ อบต.สําราญใต ใหความสําคัญ เพื่อปองกันการใชจาย

งบประมาณที่ไมสมควร ผดิวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอื้อประโยชนใหกับพวกพอง  

รวมทัง้เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจาง อบต.สําราญใต จงึได

จัดทํากิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ –  จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการจัดซื้อ –  จัดจางของ อบต.สําราญใต ทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ –  จัดจางรายโครงการ 

 2. เพื่อเสรมิสรางความโปรงใสในการปฏบิัตริาชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภบิาล 

 3. เพื่อปองกันการทุจรติในหนวยงาน    /4. เปาหมาย/ผลผลิต... 
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4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ –  จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของ อบต.สําราญใต ที่

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จํานวน 4 

ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสยีงไรสาย 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต และชุมชนตางๆ ภายในเขต อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซื้อ –  จัดจาง 

  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ –  จัดจาง 

  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกพรอมวงเงนิการจัดซื้อ –  จัดจาง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 2. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของ อบต. ไดแก ทาง

เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสยีงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบ  

 กองคลัง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1.ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 

 2.มกีารเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของ อบต.สําราญใต ครบทุกโครงการ  

  

 ลําดับที่ ๑๗ 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบรกิารประชาชน” 

2.หลักการและเหตุผล 

 ประชาชนในพื้นที่เขต อบต.สําราญใต มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปนสังคม

พหุวัฒนธรรม อบต.สําราญใต จงึไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลอืก 

/ปฏบิัตใินการ... 
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ปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตาม

หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบรหิารกิจการบานเมือง

ที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม

แบงแยกดาน เพศ ถิ่นกําหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะ

ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ 

สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธิีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับ

การบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถ

ตรวจสอบได 

 ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรอืเกณฑที่ชัดเจน อบต.สําราญใต จงึมีการนําเทคโนโลยี

มาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแก

ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ใน

การใหบรกิาร รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิด

ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมี

ความเปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

1. เพื่อนําเทคโนโลยมีาพัฒนาการปฏบิัตงิานใหมีระบบที่โปรงใส ตรวจสอบได และเกิดประโยชน

ตอประชาชน 

2. เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏบิัติงานในภารกจิตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบรกิารอยางมี

ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัต ิ

 3. เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเชื่อม่ันใน

องคกร  

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 ประชาชนผูใชบรกิารมีความพงึพอใจตอคุณภาพการใหบรกิาร รอยละ 80 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. จัดใหมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อสรางเกณฑมาตรฐาน

หรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมี

ประสทิธภิาพ ไดแก ระบบบัตรควิในการใหบรกิาร ระบบการใหบรกิารออนไลน เปนตน 

 6.2 จัดใหมีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบรกิาร (ถามี) และระยะเวลา

ที่ใชในการดําเนนิการใหผูใชบรกิารหรอืผูมสีวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 

/6.3 จัดใหมีระบบ... 



44 

 
 6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรอืการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแกจัด

ใหมกีลองวงจรปดภายในสถานที่ใหบรกิาร 

 6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองนํ้า

สําหรับผูพกิาร 

 6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 

 6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box)        

มาประยุกตใชในการประเมนิผลการใหบรกิารประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต   

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   

 กองคลัง   

 กองชาง   

 กองศึกษา   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1. มีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีระบบที่โปรงใส ตรวจสอบได และเกิด

ประโยชนตอประชาชน 

2. มีระบบการทํางานใหเจาหนาที่ผูปฏบิัติงานใหบรกิารอยางมีความเปนธรรมและไมเลอืกปฏิบัติ 

 3.ประชาชนผูรับบรกิารมคีวามพงึพอใจรอยละ 80 

4. ลดจํานวนขอรองเรยีนการใหบรกิารสาธารณะที่ไมเปนธรรม เลอืกปฏิบัต ิ 

 

ลําดับที่ ๑๘ 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการการมอบอํานาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัตริาชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบรหิารงานในดานตางๆภายในองคกร

นั้น เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสทิธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา

เลอืก/ 

 

/มอบหมายภารกจิ... 
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มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง

ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความ

รอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการบรหิารงานกอใหเกดิประโยชนสูงสุดแกราชการ 

ดังนัน้ การดําเนนิการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่

การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตองมีการกระจายอํานาจ

การตัดสนิใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัตริาชการแทนหรือการดําเนนิการอื่นใดของผูมีอํานาจ

ใน อบต.สําราญใต 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน

หรอืการดําเนนิการอื่นใดของผูมอีํานาจใน อบต.สําราญใต  

 2. เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 

3. เพื่อใหประชาชนมีความพงึพอใจในการใหบรกิาร 

4. เปาหมาย 

 คณะผูบรหิาร อบต.สําราญใต ปลัดเทศ อบต.สําราญใต รองปลัด อบต.สําราญใต หรือหัวหนา

สวนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แตงตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ดําเนนิการอื่นใดของผูมีอํานาจใน อบต.สําราญใต เพื่อกระจายอํานาจในการตัดสนิใจ 

2. แจงเวยีนผูรับมอบอํานาจและทุกหนวยใน อบต.สําราญใต รับทราบ 

3. ประชาสัมพันธขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ เปดเผยตอ

สาธารณชน  

 4. ผูรับมอบอํานาจรายงานผลการปฏบิัตหินาที่ตามคําสั่งที่ไดรับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

/10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ... 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มกีารกระจายอํานาจการตัดสนิใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิปฏบิัตริาชการแทนหรอืการ

ดําเนนิการอื่นใดของผูมีอํานาจใน อบต.สําราญใต และเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 

2. ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการใหบรกิารจากหนวยงานเพิ่มมากขึ้น 

ลําดับที่ ๑๙ 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมเชดิชูเกียรตบิุคคลที่ชวยเหลอืกจิการสาธารณะหรอืมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี

สวนรวมตามที่บัญญัตไิวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนีย้ังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ

บุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรที่ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ที่

เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน 

ตัง้ใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสรมิ สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศลิปวัฒนธรรมของชาตสืิบไป 

 อบต.สําราญใต จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการ

คัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชดิชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวัน

ผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปน

แบบอยางตอบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของ อบต.สําราญ

ใต 

 2. เพื่อสงเสรมิการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

อบต.สําราญใต ตระหนักถงึความการเสยีสละเพื่อประโยชนสวนรวม และการมจีติสาธารณะ 

 3. เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชน

ตอไป  

4. เปาหมาย 

 - ประชาชน หนวยงาน องคกรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในเขต อบต.สําราญใต 

 - ผูทําคุณประโยชน และมสีวนรวมในกจิกรรมของ อบต.สําราญใต 

5. สถานที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

 

 

/6. วธิดีําเนนิการ... 
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6. วธิดีําเนนิการ 

 1. ประชาสัมพันธกิจกรรมเชดิชูเกยีรตปิระชาชนผูมีจติสาธารณะ 

 2. ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสา อบต.สําราญใต เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวม

กจิกรรมเชดิชูเกยีรตปิระชาชนผูมจีติสาธารณะ 

 3. จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้ 

  - ดานชวยเหลอืสังคมดเีดน (ประชาชน) 

  - ดานถายทอดภูมปิญญาทองถ่ินดเีดน การจักสาน (ประชาชน) 

  - ดานถายทอดภูมปิญญาทองถ่ินดเีดน เพลงพื้นบาน (ประชาชน) 

  - ดานถายทอดภูมปิญญาทองถ่ินดเีดน การสอนกลองยาว (ประชาชน) 

  - ดานอนุรักษศลิปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 

 4. ดําเนนิการจัดทํากจิกรรมเชิดชูเกยีรตปิระชาชนผูมจีติสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดแีกสาธารณชนตอไป 

 6. สรุปผลการจัดทํากจิกรรมเชิดชูเกยีรตปิระชาชนผูมจีติสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. การยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน จิต

สาธารณะหรอืเขารวมในกจิกรรมของ อบต.สําราญใต 

 2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขต อบต.สําราญใต มีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และเห็น

คุณคาของบุคคลที่เสยีสละเพื่อประโยชนสวนรวม และมจีติสาธารณะ  

 

ลําดับที่ ๒๐ 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมเชดิชูเกียรตบิุคคลดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

2. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทาง

เศรษฐกิจ  

/และเมื่อภายหลัง... 
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และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและ

ยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอนเกษตรกรจะทํา

การผลิตเพื่อการบรโิภคโดยอาศัยธรรมชาตติามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนดิคละกัน ทั้ง

พชืผัก ไมผล ไมยนืตน พชืสมุนไพร พชืใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตร

เพื่อการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบ

กับเกิดวกิฤตทิางเศรษฐกจิของประเทศ ทําใหตองหนักลับมาทําการเกษตรเพื่อการบรโิภคและจําหนายใน

ลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหน่ึงที่นาสนใจ 

เน่ืองจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใช

สารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบรเิวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใช

บรโิภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบรโิภคใน

ครัวเรอืนสามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอกีดวย 

 อบต.สําราญใต  ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เริ่ มจากการดํ าเนิน ชีวิตในครัวเ รือนเปนลํ าดับแรก จึงไดร วมกับศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่

สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการ

บรโิภคไปเพิ่มรายไดอกีทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่

เพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณที่เกี่ยวของเพื่อเปนตัวอยาง 

ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจาก

กิจกรรมอื่นทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิต

เกษตรผสมผสาน อกีทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชวีติอกีดวย 

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อเชดิชูเกียรตปิระชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร 

ประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแก

เกษตรกร 

4. เปาหมาย 

 ประชาชนของ อบต.สําราญใต 

5. สถานที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.ประชุมคณะกรรมการศูนยบรกิารฯ ประจําตําบล 

/2.ดําเนินคัดเลอืก... 
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 2.ดําเนนิคัดเลือกบุคคลตนแบบที่นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในการดําเนิน

ชวีติ 

 3.ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตางๆ  และแตงตัง้ใหเปนวทิยากรประจําศูนยเรยีนรู

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของบุคคลที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนตัวอยางที่ดีแก

สาธารณชนตอไป 

 5. สรุปและรายงานผลการดําเนนิงานตอผูบรหิาร 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผดิชอบโครงการฯ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. จํานวนบุคคลที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงที่ไดรับการยกยองเชดิชูเกียรติ 

 2. ขยายผลองคความรูหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใหประชาชนในชุมชน 

  

ลําดับที่ ๒๑ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 อบต.สําราญใต มีอํานาจหนาที่ดานการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่น และการใชจาย

งบประมาณในการดําเนนิกิจการตางๆ เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนัน้การดําเนินการบริหาร

จัดการตางๆ ตองคํานงึถงึหลัก    ธรรมาภบิาล เพื่อใหการบรหิารราชการเกดิประสิทธิภาพ ไมเกิดปญหา

ขอครหาในการทุจรติหรือดําเนินการไมโปรงใส ซึ่งสาเหตุการทุจรติที่เกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ 

สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร 

หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการ

ภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่

ยอมรับไดของผูบรหิารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและ

การมีสวนรวมในการตอตานการทุจรติภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอ

การดําเนนิงานก็ตาม แตเปนส่ิงสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มี

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอัน

จะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจรติและปฏิเสธการทุจริตในทุก
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รูปแบบ ดังนั้น อบต.สําราญใต จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด

แนวทางในการปฏิบัตริาชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อ

เปนการพัฒนาวธิีการดําเนนิงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนนิงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏบิัตริาชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กจิการบานเมอืงที่ดี 

 3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยดึถอืมาตรการและนําไปปฏบิัติ 

 3.3 เพื่อเสรมิสรางวัฒนธรรมองคกรที่มคีวามโปรงใส มคีุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 บุคลากรใน อบต.สําราญใต 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.ประชุมหนวยงาน 

2. กําหนดขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต 

ตามแนวทางการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ียดึมั่นในประมวลจรยิธรรมขององคกร โดยมกีรอบดังนี้ 

 - หามเรยีกรับเงนิ เรี่ยไร หรอืผลประโยชนอื่นใดจากผูมาใชบรกิาร 

 - หามปฏิบัตหินาที่เอื้อประโยชน  หรอืเลือกปฏิบัติแกบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดและ

พวกพอง 

 - ตองปฏิบัติหนาที่ใหบรกิารประชาชนดวยความเปนธรรม เสมอภาค 

3. ประกาศใหบุคลากรในองคกรถอืปฏบิัติ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 

4. จัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักในการปฏิบัติตามขอตกลงอยางนอย 2 ครัง้ตอป 

5. กํากับตดิตามมาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏบิัติราชการ”  

 6.รายงานผลตอผูบริหารเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคเปนขอมูลในการดําเนินการปรับปรุง

ขอตกลงการปฏบิัติราชการในปตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต  
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 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   

 กองคลัง   

 กองชาง   

 กองการศกึษา   

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

- ขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏบิัตริาชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทาง

การบรหิารกจิการบานเมอืงที่ด ียดึมั่นในประมวลจรยิธรรมขององคกร 

- ลดขอรองเรยีนของบุคลากรในองคกรเกี่ยวกับเรื่องการทุจรติ 

ลําดับที่ ๒๒ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการ “ใหความรวมมอืกับหนวยงานตรวจสอบทัง้ภาครัฐและองคกรอสิระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ

ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ

กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมี

ประสทิธภิาพตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย 

 กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งในแงของการ

ทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบ

เพื่อใหนักการเมืองทองถิ่นและเทศบาลตําบลดอนตาลดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่ง

หนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มหีนาทีส่ําคัญ 

 ดังนั้น อบต.สําราญใต จึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อ

สงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ อบต.

สําราญใต ใหมปีระสทิธภิาพ 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่

ตรวจสอบ อบต.สําราญใต ใหมปีระสทิธภิาพ 

2. เพื่อกําหนดผูรบัผดิชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหนวยที่เกี่ยวของอยางชัดเจน 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ อบต.สําราญใต จากหนวยงานภาครัฐและ

องคกรอสิระเปนอยางมีประสิทธภิาพ 

/5. พื้นที่ดําเนนิ... 
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5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. กําหนดหนวยงานที่รับผดิชอบในการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทัง้จากผูกํากับ

ดูแลและองคกรอสิระ อาทิ 

  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงนิแผนดนิ 

  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏบิัตริาชการประจําป 

หรอืคณะทํางาน LPA 

  - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

  - การจัดทําแผนปฏบิัตกิารปองกันการทุจรติในหนวยงาน  

 2. รายงานผลการใหความรวมมอืใหผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 อบต.สําราญใต ใหความรวมมอืในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ อบต.

สําราญใต จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอสิระ 

ลําดับที่ ๒๓ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการ “แตงตัง้ผูรับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 อบต.สําราญใต มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสรมิใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปด

โอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรยีน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียน

ผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอนิเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรอืแจงเบาะแสดวยตนเอง 

 ฉะน้ัน เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความ

เดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงต้ังคณะทํางานรับผดิชอบการรับเรื่องรองเรียน

ประจํา อบต.สําราญใต รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของ อบต.สําราญใต ขึ้น เพื่อ

ดําเนนิการมาตรการจัดการในกรณไีดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือ

ปฏบิัติใหเปนแนวทางเดยีวกัน 

/3. วัตถุประสงค... 
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3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรบัผดิชอบดําเนนิการรับแจงเรื่องรองเรยีนตางๆ  

 2. เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณไีดรับทราบหรอืรับแจงหรอืตรวจสอบพบการทุจรติเปนไป

ตามขัน้ตอนการปฏบิัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบยีบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 มีการมอบหมายแตงต้ังเจาหนาที่รบัผดิชอบดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีน 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. กําหนดผูรับผดิชอบเรื่องรองเรยีน 

 2. จัดทําคูมอืดําเนินการเรื่องรองเรยีน 

 3. จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรบัผดิชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทาง

เดยีวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม 

 4. เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีนของอบต.สําราญใต

ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน

หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขัน้ตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 เจาหนาที่รับผดิชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรยีนของ อบต.

สําราญใต ตามคูมอืดําเนนิการเรื่องรองเรยีนของ อบต.สําราญใต โดยปฏิบัติตามขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่

สอดคลองกับกฎหมาย ระเบยีบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง 

 

 

 

/ลําดับที่ ๒๔... 
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ลําดับที่ ๒๔ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการกํากับการดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีนกลาวหาบุคลากรใน อบต.สําราญใต 

2. หลักการและเหตุผล 

 อบต.สําราญใต มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสรมิใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปด

โอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรยีน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียน

ผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอนิเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรอืแจงเบาะแสดวยตนเอง 

 เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรยีบรอยสามารถแกไขความเดือดรอน

ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทํามาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน

กลาวหาบุคลากรใน อบต.สําราญใต เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการอยางรวดเร็ว ตรงไปตรงมา 

ตรวจสอบได สรางความเชื่อมั่นในการปฏบิัตหินาที่ตามกฎหมายใหแกประชาชน  

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อมีกระบวนการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาอยางเปนระบบ 

โปรงใส 

2.เพื่อมมีาตรการกํากับตดิตามการดําเนินการของเจาหนาที่ที่รับผดิชอบในขัน้ตอนการ

ดําเนนิการตรวจสอบเรื่องรองเรยีนของ บุคลากรในเทศบาลตําบลดอนตาลรวมถึงข้ันตอนการลงโทษ

ผูกระทําผดิอยางรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และมปีระสทิธภิาพ  

4. เปาหมาย 

 มาตรการกํากับการดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีนกลาวหาบุคลากรใน อบต.สําราญใต 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 2. แตงต้ังคณะทํางาน 

3. กําหนดมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในเทศบาล

ตําบลดอนตาลใหมีประสทิธภิาพ โปรงใส เปนธรรม ในขัน้ตอนตางๆ ดังนี้  

 - กระบวนการข้ันตอนลงโทษ 

 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําความผดิ  

 4. กํากับติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง

รองเรยีนกลาวหาบุคลากรใน อบต.สําราญใต 

 5. เผยแพรมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากร อบต.สําราญ

ใต ใหสาธารณะชนทราบ 
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6. รายงานผลการดําเนนิการตามมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากร

ใน อบต.สําราญใต ใหผูบรหิารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีกระบวนการกํากับการดําเนินการของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีนกลาวหา

อยางเปนระบบ โปรงใส 

2. ประชาชนมคีวามเช่ือมั่นในการปฏบิัติหนาที่ของบุคลากรใน อบต.สําราญใต เพิ่มมากขึน้  

 

มติทิี่ ๓ 

ลําดับที่ ๒๕ 

๑.ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

  มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของ อบต.สําราญใต” 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมี

โอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่

ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมี

สทิธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ  

 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด อบต.สําราญใต จึงไดมีศูนย

ขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชนเสามารถขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงขอมูล

ขาวสารใหครบถวน และเปนปจจุบันผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปน

ปจจุบัน 

 2.เพื่อมหีนวยประชาสัมพนัธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน 

 3. เพื่อจัดแสดงขอมูลการดําเนนิงานตามบทบาทภารกจิหนาที่ตอสาธารณชน 

 3. เพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานของ      

อบต.สําราญใต 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 
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 การปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารใหมีขอมูลที่ครบถวน ถูกตองเปน

ปจจุบัน  

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.จัดตัง้คณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานเพื่อดําเนินการใหมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมลูขาวสารของทางราชการ 

 2. แตงต้ังเจาหนาที่ผูรบัผดิชอบศูนยขอมูลขาวสาร  

 3.จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาที่ 

 4. จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของ อบต.สําราญใต เพื่อเผยแพรตอ

สาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ  สม่ําเสมอ  

 5. ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/

หรอืระบบ Call Center  

 6. จัดใหมีบรกิารอนิเตอรเน็ตสําหรับใหบรกิารประชาชนทั่วไป 

 7.จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการรวมทั้งขอเสนอแนะในการใชบริการและสรุปผลเสนอ

ผูบรหิาร 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสาร อบต.สําราญใต ใหมีขอมูลที่

ครบถวน ถูกตองเปนปจจุบัน   

 2. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ 

 3. จํานวนสื่อประชาสัมพันธ 

 4. ความพงึพอใจของประชาชนผูใชบรกิาร 

ลําดับที่ ๒๖ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงนิ การคลัง พัสดุ และทรัพยสนิของ อบต. และ

การรบัเรื่องรองเรยีนเกี่ยวกับการเงนิการคลัง” 
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2. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากใน

การบริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถ

ตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจรติและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาค

ประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏบิัตงิานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงาน

ของภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิด

การทุจรติ หรอืการปฏบิัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 ประชาชนภายในเขต อบต.สําราญใต 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัด

จาง จัดหาพัสดุตางๆ รวมถงึการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษทีองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรยีน 

ทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของ อบต.สําราญใต และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรด

ประชาสัมพันธของ อบต.สําราญใต 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 กองคลัง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ

บรหิารงานของ อบต. ทําใหลดการทุจรติและประพฤตมิชิอบ มีความโปรงใสในการปฏบิัตงิาน 

 

/ลําดับที ่๒๗... 
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ลําดับที่ ๒๗ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการกํากับตดิตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบต.สําราญใต 

2. หลักการและเหตุผล 

 อบต.สําราญใต มีฐานะเปนนติิบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่อง

การจัดหารายไดและการใชจายเงนิและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบรกิารสาธารณะ 

การที่ อบต.สําราญใต จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง

บรหิารงานดวยความซื่อสัตย สุจรติ มคีวามโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นเพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถ

ตรวจสอบขอมูลขาวสารของ อบต.สําราญใต ได จงึไดจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูล

ขาวสารของ อบต.สําราญใต เพื่อกํากับใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดไวรวมทั้งจัดใหมีการปดประกาศ เผยแพรขอมูล

ขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน เพื่อสงเสรมิบทบาทการมีสวนรวม

ของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการบรหิารราชการของ อบต.สําราญใต 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อกํากับติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบยีบ กฎขอบังคับที่กําหนดไว 

2. เพื่อกํากับติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอ

กฎหมาย ขอบังคับ และสถานทีใ่หบรกิารอยางชัดเจน   

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 1. กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบยีบ กฎขอบังคับที่กําหนด  

  2. กํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการ

ปฏบิัติราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน  

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. จัดต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบต.สําราญ

ใต 

 

/2. ประชุมคณะทํางานฯ... 
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2. ประชุมคณะทํางานฯ  

2.1 กําหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหเผยแพรขอมูล

ขาวสารของ อบต.สําราญใต ตอสาธารณชน 

- การบรหิารงานบุคคล/แผนอัตรากําลัง 

- การบรหิารงบประมาณ การเงนิ  

- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 

- การจัดซื้อจัดจาง/ การคํานวณราคากลาง 

- แผนพัฒนาทองถิ่น 

- งบประมาณรายจายประจําป 

- แผนการดําเนนิงาน 

- ขอมูลรายรับและรายจาย 

- งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

- รายงานการประชุมคณะผูบรหิารทองถิ่น 

- รายงานผลการปฏบิัตงิานประจําป 

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏบิัตริาชการ 

- ผลสํารวจความพงึพอใจของประชาชน 

2.2 กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับตดิตามหนวยงานที่เกี่ยวของเผยแพรขอมูลขาวสาร

การใหบรกิารตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบรกิารอยางชัดเจน เพื่อเปนประโยชน

ตอประชาชน  

3. ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบต.

สําราญใต 

4. รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบต.สําราญใต ใหผูบริหาร

ทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา

พัสดุ การจัดซื้อจัดจางตอสาธารณชน  

/2. มีการเผยแพร... 
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2. มีการเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่

ใหบรกิารอยางชัดเจน   

  3. สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการ

อบต.สําราญใต 

ลําดับที่ ๒๘ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการจัดเวทปีระชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 

 อบต.สําราญใต เห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางและเทา

เทียมโดยใหประชาชนกลุมองคกรชุมชนเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ

ความคิดเห็นความตองการเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรูรวมกาหนดแนวทางการ

ดาเนินงาน รวมตัดสินใจรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของ อบต.สําราญใต ดวยการจัดทํา

โครงการจัดเวทีประชาคมขึ้นเพื่อจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนิน

กิจการตามอํานาจหนาที่ของ อบต.สําราญใต โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความ

เปนอยู และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพื่อนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผน

ชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธภิาพและกอใหเกดิประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจรงิ 

3. วัตถุประสงค 

 1.เพื่อจัดใหมกีระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจการตาม

อํานาจหนาที่ของ อบต.สําราญใต 

 2. เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจรงิของประชาชน 

 3. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริม

ระบอบประชาธิปไตยแบบมสีวนรวม 

 4. เพื่อนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น อยางมี

ประสทิธภิาพ 

 5.เพื่อสงเสรมิใหเกดิเครอืขายภาคประชาสังคม 

 6. เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาทองถิ่น 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 จัดใหมีประชุมเวทปีระชาคมในชุมชน   

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

/6. วธิดีําเนนิการ... 
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6. วธิดีําเนนิการ 

 1.จัดทําคําสั่งมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนนิการจัดเวทปีระชาคม 

 2.จัดเวทีประชาคม  

 3. สรุปขอมูลที่ไดจากการประชุมประชาคมสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 4. สรุปปญหา ขอเสนอแนะที่ไดจากการจัดประชาคม เพื่อกําหนดกิจกรรมโครงการไวแผนชุมชน 

แผนพัฒนาทองถิ่นตอไป เสนอตอผูบรหิาร 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มกีารจัดเวทปีระชาคม 

 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจรงิของประชาชนในแตละชุมชน 

 3. เกิดเครอืขายภาคประชาชน 

 4. มขีอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรบัใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น 

 

ลําดับที่ ๒๙ 

1. ช่ือโครงการการดําเนนิงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข อบต.สําราญใต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 อบต.สําราญใต เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ

บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน

ตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวก

รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 

 ดังนัน้ เพื่อใหการดําเนนิงานดานบรกิารเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของประชาชน อบต.สําราญใต จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไว

สําหรับรับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดอืดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยาง

ถูกตองหรอืนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 

 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาตดิตอราชการ ณ สํานักงานอบต.สําราญใต 
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 3.3 เพื่อเสรมิสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของ อบต. กับประชาชนในพื้นที่ 

4. เปาหมาย 

 ใหบรกิารรับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรอืผูมี

สวนไดเสียที่ เ ก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถ

ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ

คาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ

แตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมกีารจัดเตรยีมระบบการแกไขหรอืบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่

อาจจะเกดิขึน้ตามมาได 

5. วธิดีําเนนิการ 

 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตัง้เจาหนาที่ผูรบัผดิชอบรับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข 

 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรยีน 

 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบรหิารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อแกไขปญหาตามความ

จําเปนและเรงดวน 

 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร –  วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. –  16.30 น. โดย

ชองทางรองทุกข/รองเรยีน ดังน้ี 

 6.1 อบต.สําราญใต 

 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓-๘๔๐๘๘๑ 

 6.3 ทางเว็บไซต  

 6.4 ทางไปรษณยี 

7. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 9.1 มสีถติจิํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรยีน ประจําสัปดาห/ประจําเดอืน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี

สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน

รวมในการดําเนนิงานของ อบต.สําราญใต 

 9.2 สามารถดําเนนิการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรยีน/รองทุกข 

 9.3 แจงผลการดําเนนิการใหผูรองเรยีนทราบภายใน 15 วัน 

 

/ลําดับที่ ๓๐... 



63 

 
ลําดับที่ ๓๐ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรยีนของ อบต.สําราญใต 

2. หลักการและเหตผุล 

 อบต.สําราญใต เห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรองทุกขและ

เรื่องรองเรยีนของประชาชนเพื่อเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะ

และการบรหิารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปรงใส  จงึไดจัดทํา

มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพื่อกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/

รองเรยีนของ อบต.สําราญใต ใหสามารถตอบสนองความตองการหรอืแกไขปญหาความเดือดรอนใหแก

ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชอง

ทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว 

เปนธรรมสะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และ

ขัน้ตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถงึ 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ อบต.สําราญใต ใหสามารถ

ตอบสนองความตองการหรอืแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 

 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ชองทางการรองเรยีน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการ

ติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวก

และเหมาะสม   

4. เปาหมาย 

 1. กํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ อบต.สําราญใต ใหสามารถ

ตอบสนองความตองการหรอืแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 

 2. กํากับตดิตามใหมีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการรองเรยีน/

การติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว 

สะดวกและเหมาะสม  

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. จัดตัง้คณะทํางานมาตรการจัดการเรือ่งราวรองทุกข/รองเรยีนของ อบต.สําราญใต 

 2. ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ อบต.สําราญใต เพื่อ

กํากับตดิตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรยีน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหา

ความเดอืดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
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 3. คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้  

  - กําหนดใหมกีารจัดตัง้/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรยีนของ อบต.สําราญใต 

  - กํากับติดตามใหหนวยงานที่เก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ

รองเรยีน และขัน้ตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถงึ 

  - กําหนดใหมีเจาหนาที่/หนวยงานผูรับผิดชอบในการรับเรื่อง/รองทุกข รองเรียนการ

ทุจรติอยางชัดเจน  

  - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการ

แกไขปญหา ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนนิการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรยีนตางๆ  

  - กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรยีน/รองทุกข  ดําเนินการแกไขขอรองเรยีน

อยางเหมาะสมภายใน 15 วันหากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองช้ีแจงใหผูรองเรียน

ทราบ 

  - กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการ

หรอืความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบรวมทัง้มีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนให

ผูรองเรยีนสามารถตดิตามผลไดดวยตนเอง  

 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของอบต.สําราญใต      

ใหทุกหนวยรบัทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 

 5. คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนนิการตามมาตรการ 

 6. ประเมินความพงึพอใจของประชาชนผูใชบรกิาร 

 7.รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ให

ผูบรหิารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มศีูนยหรอืหนวยรับเรื่องราวรองเรยีน/รองทุกข 

 2. มกีารแตงตัง้เจาหนาที/่หนวยงานที่รับผดิชอบรับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข 

 3. มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และ

กระบวนการข้ันตอนเรื่องรองเรยีน 

/4. มกีารแจงผล... 
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 4. มกีารแจงผลการดําเนนิการหรอืความกาวหนา ผลเรื่องรองเรยีน ใหผูรองเรยีนทราบรวมทั้งมี

ชองทางในการตดิตามเรื่องรองเรยีนใหผูรองเรยีนสามารถตดิตามผลไดดวยตนเอง 

 4. มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ อบต.สําราญใต ใหสามารถ

ตอบสนองความตองการหรอืแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการ

ที่กําหนดไว 

ลําดับที่ ๓๑ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารกจิการของ อบต.สําราญใต 

2. หลักการและเหตุผล 

 อบต.สําราญใต มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบรกิารสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและ

การใชจายเงนิและการบรหิารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบรกิารสาธารณะ การที่เทศบาลตําบล

ดอนตาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวย

ความซื่อสัตย สุจรติ มคีวามโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภบิาล 

 เพื่อเปนการสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมในการบรหิารกิจการของ อบต.สําราญใต ใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน  การจัดทํางบประมาณของ อบต.สําราญใต และรวมดําเนินการโครงการ รวมทั้ง

ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน

สูงสุดแกประชาชนตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 1.เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคดิเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ

ตน 

 2.เพื่อสงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวมในการตดิตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ ของตน 

 3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง 

โปรงใส 

 4. เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/

กจิกรรม/มาตรการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารกจิการของ อบต.สําราญใต 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 
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 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น 

 2. จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น  

 3. เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็นในปรับปรุงการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 4. หนวยงานที่เกี่ยวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 

 5. เสนอแผนพัฒนาทองถิ่น ตามขัน้ตอนตอไป 

 6. เผยแพรแผนพัฒนาทองถิ่น ตอสาธารณชน 

 7. รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

ผูบรหิาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ 256๕  

8. งบประมาณดําเนนิการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มกีารจัดเวทใีหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและ

มชีองทางใหประชาชนสามารถตดิตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ  

 2. อบต.สําราญใต มกีารแตงตัง้ภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

ลําดับที่ ๓๒ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการกิจกรรมการประเมินผลการปฏบิัติราชการของ อบต.สําราญใต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ดวยกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นกําหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง 

ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ

อบต. วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อบต. เพื่อ

นําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจ

ตางๆ ของ อบต. ตอไป 

 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อบต.สําราญใต จึงไดจัดทําโครงการ

กจิกรรมการประเมนิผลการปฏบิัติราชการของ อบต.สําราญใต 
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 เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของ อบต.สําราญใต มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 

ซึ่งจะสงเสรมิให อบต. มีมาตรฐานในการปฏิบัตริาชการ ลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความ

สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการ

บรหิารกิจการบานเมืองที่ด ีและใหคํานงึถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล

การปฏบิัตงิาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวธิกีารที่กฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตริาชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏบิัตริาชการ 

 3.2 เพื่อใหเกดิกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

อบต. สําราญใต และเปนการเฝาระวังการทุจรติในการบรหิารจัดการตามภารกิจของ อบต.สําราญใต 

 3.3 เพื่อดําเนนิงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบรหิาร อบต.สําราญใต 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผดิชอบการประเมินผลการปฏบิัตริาชการของ อบต.สําราญใต 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล 

 6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัตโิครงการ 

 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนนิโครงการ 

 6.4 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของ อบต.สําราญใต (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 

2558) จํานวน 7 คน ประกอบดวย 

  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 

  (2) ผูแทนสมาชกิสภา อบต.สําราญใต    2  คน 

  (3) ผูทรงคุณวุฒิ      2  คน 

  (4) ปลัด อบต.สําราญใต    เปนกรรมการและเลขานุการ 

  (5) หัวหนาสํานักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 

  (6) ผูอํานวยการกองคลัง    เปนผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการฯ ดําเนนิการดังนี้ 

 

/1) ประเมนิผล... 
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1) ประเมนิผลการปฏบิัติราชการของ อบต.สําราญใต ตามหลักเกณฑและวธิกีารบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.สําราญใต ปละ 2 ครั้งเปนอยางนอยแลวเสนอผลการ

ประเมินให อบต.สําราญใต ทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม 

พัฒนา ขยายหรอืยุตกิารดําเนนิภารกจิตางๆ ของ อบต.สําราญใต 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏบิัตริาชการของ อบต.สําราญใต สําหรับ

ผลการปฏบิัตริาชการประจําป 

4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่ อบต.สําราญใต มอบหมาย 

 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 6.6 การจัดทําแผนการดําเนนิงาน 

 6.7 การดําเนนิโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนนิงาน 

 6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของ อบต.

สําราญใต พรอมตัวชี้วัด 

 6.9 การตดิตามและประเมินผล 

 6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบ

ปรับปรุงดําเนนิการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 อบต.สําราญใต 

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ 

 ผลการปฏบิัติราชการของเทศบาลดขีึ้นเมื่อเปรยีบเทยีบกับปที่ผานมา 

 

มติทิี่ ๔ 

ลําดับที่ ๓๓ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  

 

/2. หลักการและเหตุผล... 

2. หลักการและเหตุผล 
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 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและ

ประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในดานการเงินและการบรหิารงาน เพื่อสงเสริม

การปฏบิัตงิานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน 

เกี่ยวกับกจิกรรมการเพิ่มมูลคาขององคกร รวมทัง้การเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหาร ในการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคาอีก

ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง

การตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมี

การกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหารสามารถนํา

แผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะชวยใหสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

อีกดวย ดังน้ัน การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ 

ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานของ อบต.สําราญใต เปนไปอยางถูกตองและ

เปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

 3. วัตถุประสงค 

  ๑.เพื่อสงเสรมิใหเกดิกระบวนการกํากับดูแลที่ดแีละความโปรงใสในการปฏบิัตงิาน ปองกันการ

ประพฤติมิชอบหรอืการทุจรติ และเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทําใหการดําเนนิงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

  ๒.เพื่อเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสรมิใหเกดิการจัดสรร การใช

ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพื่อใหไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุด

ตอองคกร 

  ๓.เพื่อนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ

การปฏบิัตงิานและปองกันการทุจรติลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้น รวมทัง้เพื่อเพิ่ม

โอกาสของความสําเร็จของงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 บุคลากรใน อบต.สําราญใต 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิกีารดําเนนิการ 

 1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 

และใหมคีวามเปนอสิระในการปฏบิัตหินาที่ 

 

/2.สอบทาน... 
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 2. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปรมิาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ

ของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทัง้วิเคราะหและประเมินผลการ

บรหิารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

 3.สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน 

รวมทั้งการบริหารงานดานอื่นๆ ของเทศบาลตําบลดอนตาล ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ

ทรัพยสนิ และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และประหยัด 

 4. สอบทานระบบการปฏบิัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ

กําหนด เพื่อใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับ

นโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและตดิตามประเมินผลตอผูบรหิารเพื่อนําขอมูลไปใชในการ

ปรับปรุงประสทิธภิาพการทํางานลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปองกันการ

ทุจริต รวมทัง้เพื่อเพิ่มโอกาสของความสําเร็จของงานและเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ๑. มหีนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเปนอสิระในการ

ปฏบิัติหนาที ่

 ๒. มแีผนปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 

 ๓.มกีารนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อใหการปองกันการทุจรติมีประสทิธภิาพ 

 4. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุง

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ๔. เผยแพรผลการตรวจสอบภายในใหสาธารณชนทราบ 

 

ลําดับที่ ๓๔ 

๑.ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน 

/2. หลักการ... 



71 

 
2. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวา

จะเปนในภาครัฐ หรือเอกชนทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรอืลด

ความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงาน

บรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายใน

ตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี 

หนังสอืสั่งการ และหนังสือตอบขอหารอืตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงนิและบัญชี

และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการ

จัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเปนระบบการควบคุมที่

ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงาน

ที่มปีระสิทธภิาพและประสทิธผิลหรอืไมเพยีงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุก

ระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล 

ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การ

มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและ

การตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการ

ควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

 เพื่อใหองคกรมแีนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากร

เปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเส่ียงหรือ

ผลเสยีหายดานการเงนิหรอืดานอื่นๆ ที่อาจมขีึ้น 

 2. เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก

ผูบรหิารในการตัดสนิใจเกี่ยวกับการบรหิารและการปฏบิัตงิาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ 

 3.เพื่อใหบุคลากรมีการปฏบิัตติามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ

ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 เพื่อใหการควบคุมภายในของ อบต.สําราญใต เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ

ปฏบิัติงานในหนวยงาน อกีทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับ

ได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

/5. พื้นที่ดําเนนิการ... 
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5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

1. แตงตัง้คณะทํางานติดตามประเมนิผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดนิวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 

 2. ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพื่อใหการ

ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพและประสิทธผิล 

 3.การรวบรวมผลการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล 

 4. รายงานผลการปฏบิัตงิาน ความคดิเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบรหิารทราบ 

 5.นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อใหเกดิประสทิธภิาพมากขึ้น 

 ๖.เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ที่ทําการ และเว็บไซตของ

หนวยงานและสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 

7. ระยะเวลาการดําเนนิการ  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ตาม

มาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 

 2.สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธภิาพในการปองกัน

การทุจรติ โดยกจิกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนนิการแกไข 

 ๓. ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอยละ 80 ในระดับมาก) 

 ๔. การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ 
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ลําดับที่ ๓๕ 

1. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

  มาตรการสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจของ

องคกรจึงมักจะกําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ

ขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัตงิานบรรลุตาม

วัตถุประสงค 

 อบต.สําราญใต จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล

การบริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีสวนรวมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของ อบต.สําราญใต ใน

เรื่องการบรรจุ แตงตัง้ การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงนิเดอืน สรางความโปรงใสในการ

บรหิารงานบุคคลเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวย

ความโปรงใสและเปนธรรม 

 2. เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแตงตั้ง 

การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงนิเดอืน 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 ประชาชนมสีวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคล 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิกีารดําเนนิการ 

 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคล 

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน

การบรรจุแตงต้ัง   เทศบาลตําบลดอนตาลไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยาง

เครงครัด 

 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธตอสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธให

ประชาชนภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสยีงตามสายภายในหมูบาน 

 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ อบต.สําราญใต 

 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของ อบต.สําราญใต 

 - ในการบรรจุแตงต้ังไดมกีารแตงตัง้คณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการ

แตงต้ังประชาชนเพื่อตรวจสอบขัน้ตอนการดําเนนิการในการบรรจุแตงตัง้ 
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 - การบรรจุแตงต้ังจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

อบต.สําราญใต กอน 

 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคล

ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนงของ อบต.สําราญใต ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสอืสั่ง

การขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนตําแหนงเพื่อความโปรงใส 

 - มีการออกคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการในการดําเนนิการอยางชัดเจน 

 - นําผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนมาประกอบการพจิารณาการบรหิารงานบุคคล 

 การเลื่อนขัน้เงนิเดือน 

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน

การที่ อบต.สําราญใต ไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่

เกี่ยวของ อยางเครงครัด 

 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑ

ใหบุคลากรทราบ 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ

พจิารณาการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน เพื่อพจิารณาการเลื่อนข้ันเงนิเดอืนใหเปนไปอยางยุตธิรรม 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณา

ความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความ

อุตสาหะ การรักษาวนิัย การปฏบิัตตินเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 

 - นําผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนมาประกอบการพจิารณาการบรหิารงานบุคคล 

 - นายก อบต.สําราญใต ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ

เลื่อนขัน้เงนิเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงนิเดอืนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักปลัด อบต.สําราญใต 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
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 ๑. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยใหนําผลการ

ประเมนิความพงึพอใจของประชาชนมาประกอบการพจิารณาการบรหิารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏบิัตงิานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยขอมูลขาวสารการบริหารงานบุคคล

ตอสาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกดิขึ้นดังกลาว 

 

ลําดับที่ ๓๖ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารการบรหิารงบประมาณ การรับ-จายเงนิของ อบต.สําราญใต 

2. หลักการและเหตุผล 

 การเบิกจายเงินของ อบต.สําราญใต เปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบรหิารการเงินการคลังของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

หรอืหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรยีบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อ

เปนรายจาย เบิกเงนิออกจากคลังของ อบต.สําราญใต ได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินของอบต.

สําราญใต ก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม 

คาบรกิาร จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนสามารถมสีวนรวมในการตรวจสอบ  

 เพื่อเปนการสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัด

กจิกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงนิของ อบต.สําราญใต เพื่อให

ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลการบริหารงบประมาณของ อบต.สําราญใต สงผลใหเกิดการใช

งบประมาณโปรงใส ตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของ

อบต.สําราญใต 

 2. เพื่อเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง รายรับ –  รายจายของอบต.

สําราญใตตอสาธารณชน 

4. เปาหมาย 

 สงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบรหิารงบประมาณ 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิกีารดําเนนิการ 

 - รวบรวมขอมูลบรหิารงบประมาณ เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจาง 

ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจาง 

ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนนิการจัดหาพัสดุตามระเบยีบฯ 
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รายรับ –  รายจายของ อบต.สําราญใต 

 - มีการแตงต้ังกรรมการพจิารณางบประมาณ 

 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยกําหนดใหมีภาค

ประชาชนเขารวมสังเกตการณ 

 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงนิ 

 - สรุปผลการรับ จายเงนิของ อบต.สําราญใต ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทาง

เว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสยีงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง รายรับ –  รายจายของ อบต.

สําราญใต ตอสาธารณชนและมชีองทางการใหขอมูลดังกลาวแกผูรองขอ 

 2. ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการดําเนินการโครงการ การรับจายเงิน

ของ อบต.สําราญใต ทําใหเกดิความโปรงใส  

ลําดับที่ ๓๗ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมสงเสรมิประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดแูลการจัดซื้อจัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล 

 อบต.สําราญใต ยึดหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ

ไทย (พ.ศ. 2556 –  2561)จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการเปดโอกาสให

ประชาชนเขารวมสังเกตการณจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการขั้นตอน

จัดซื้อจัดจางของ อบต.สําราญใต โดยตองจัดใหมีขอมูลขาวสารการดําเนินโครงการและการใช

งบประมาณ เพื่อสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรอืการบรหิารราชการในระบบเปดจากการ

ปฏิบัติจรงิ และสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อ

กระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และ

พัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

/3. วัตถุประสงค... 
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3. วัตถุประสงค 

 1.เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจาง

ของ อบต.สําราญใต 

 2.เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวของกับการพัสดุใหแกประชาชน 

 3. เพื่อเผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกข้ันตอนตอสาธารณชน ผานทางเว็บไซด 

และที่ทําการ อบต.สําราญใต 

4. เปาหมาย 

 เผยแพรขอมูลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางทุกขัน้ตอนตอสาธารณชน 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิการ 

 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนผู

สังเกตการณในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง  

 6.2 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกประชาชนทั่วไปและผูเขารวมสังเกตการณเกี่ยวของกับ

พัสดุ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่และผูเขารวมสังเกตการณตัวแทนชุมชนมีความ

เขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอยีดและถูกตอง 

 3. ประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการที่สําคัญทุกข้ันตอนใหประชาชนทราบ ผานทาง

เว็บไซด และที่ทําการ อบต.สําราญใต 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562–  2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 กองคลัง 

10. ผลลัพธ 

 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และไมเกิดปญหาการทุจริตการ

จดัซื้อจัดจางใน อบต.สําราญใต 

  

ลําดับที่ ๓๘  

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบยีบ และกฎหมายที่เก่ียวของสําหรบัผูบรหิารและสมาชกิ

สภา อบต.สําราญใต 

/2. หลักการและเหตุผล.... 
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารจัดการของ อบต.สําราญใต ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภา อบต.สําราญใต และผูบริหาร อบต.สําราญ

ใต ไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยาง

เครงครัด ปญหาที่เกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ 

หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย 

ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 

โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผดิกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก อบต.สําราญใต 

และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลให

การพัฒนาของ อบต.สําราญใต ตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชกิสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู ความเขาใจ

ระเบยีบกฎหมาย คําส่ัง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการบรหิารงานของเทศบาลตําบล

ดอนตาล อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอเทศบาลตําบลดอนตาล รวมทั้งสมาชิกสภา อบต.

สําราญใต และผูบรหิาร อบต.สําราญใต ไมตองเสี่ยงกับการกระทําผดิกฎหมายหรอืถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้น เพื่อใหผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.สําราญใต เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมและมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่

ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของจึงไดจัดทํา

โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิก อบต.

สําราญใต 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต.สําราญใต ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ระเบยีบกฎหมาย ที่เกี่ยวของ 

 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบรหิาร และสมาชิกสภา อบต.สําราญใต ใหมีความพรอมในองคความรู

เกี่ยวกับกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวของเปนแนวทางการปฏบิัติหนาที่และบรหิารราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 ผูบรหิารและสมาชกิสภา อบต.สําราญใต 

 

/6. วธิดีําเนนิการ... 
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6. วธิดีําเนนิการ 

 1. จัดทําโครงการ/แผนงาน  

 2. กําหนดกรอบเน้ือหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ

สําหรับผูบรหิารและสมาชิกสภา อบต.สําราญใต 

 3. อบรมใหความรูโดยวทิยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 4. ประเมนิผลและสรุปผลการดําเนินการ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 งานกจิการสภา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. การจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภา

อบต.สําราญใต 

 2. ผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต.สําราญใต มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ 

เพื่อเปนแนวทางการปฏบิัติหนาทีแ่ละบรหิารราชการ 

 

ลําดับที่ ๓๙ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.สําราญใต 

2. หลักการและเหตุผล 

 อบต.สําราญใต ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิก

อบต.สําราญใต ใหมีความพรอมที่จะปฏบิัติหนาในภารกิจการตรวจสอบการปฎิบัตงิานของฝายบริหาร มี

ความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกะทู และระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวของ   

 การสงเสริมสมาชิกสภา อบต.สําราญใต ใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย

บริหาร เปนกลไกสําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่ง

อํานาจในการบรหิาร     ปจจุบัน อบต.สําราญใต ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอสิระเต็มที่ในการ

ดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ

ดําเนนิงานตางๆ ของ อบต.สําราญใต ใหเปนไปโดยความเรยีบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนว 

/ทางการพัฒนา... 
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ทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําให อบต.สําราญใต มีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมี

ประสทิธภิาพ ยังสรางความนาเช่ือถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสใน อบต.สําราญใต และ

ลดการทุจรติ 

 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นเพื่อเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี

ประสทิธภิาพและมีประสทิธผิลเกดิกลไกการปฏบิัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการ

ทุจรติ สงผลตอการพัฒนาองคกร  

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏบิัติงานของฝายบรหิาร 

 2. เพื่อสรางความรูความเขาใจที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของ อบต.สําราญใต 

4. เปาหมาย 

 สมาชกิสภา อบต.สําราญใต 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิกีารดําเนนิงาน 

 1. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพื่อใหสมาชิกสภาอบต.สําราญใต ใชสําหรับการ

ประชุม 

 2. จัดอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาอบต.สําราญใต 

และความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวของ อยางนอยปละ 1 ครัง้  

 3. แตงตั้งสมาชิกสภา อบต.สําราญใต เปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน 

การจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัตปิระจําป การตรวจรายงานการประชุม การ

ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา การจัดทําแผนปฎบิัติการปองกันการทุจรติของ อบต.สําราญใต 

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

งานกิจการสภา 

 

 

/10. ผลลัพธ... 
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10. ผลลัพธ 

1. สมาชิกสภา อบต.สําราญใต มีความรูความเขาใจ บทบาทและอํานาจหนาที่ และสามารถ

ปฏบิัติภารกจิไดถูกตองไปตามระเบยีบ กฎหมาย 

 2. สมาชิกสภา อบต.สําราญใต สามารถนําองคความรูที่ไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม 

และประเมนิผลการปฏบิัตงิานของฝายบรหิารดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 

 

ลําดับที่ ๔๐ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมสงเสรมิชุมชนเฝาระวังการทุจรติ 

2. หลักการและเหตุผล 

 คานยิมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบันเปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติ  เน่ืองจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตน

หรือพวกพองดีกวาสวนรวม  การยกยองเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวก

ของนักการเมอืงหรอืผูมอีทิธิพล  รวมถงึความเส่ือมของจิตสํานึกและคานยิมของประชาชนสวนหนึ่งที่ลด

นอยถอยลง  และยังมองเห็นวาการทุจรติเปนเรื่องปกตทิั่วไปที่ไดรับผลตอบแทนคุมคา หรอืในบางกรณีก็

ละเลย เพกิเฉย และไมอยากเขาไปยุงเก่ียว นอกจากนัน้สภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอํานาจ

ของเจาหนาที่ของรัฐที่มุงแสวงหาผลประโยชน  ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบ

เศรษฐกิจ  สังคม  และความม่ันคงของประเทศ  กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธผิลอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการที่จะปองกันและปราบปรามการ

ทุจรติอยางจรงิจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 เพื่อสงเสรมิการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จงึได

จัดทํากิจกรรมสงเสรมิชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพื่อสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาค

ประชาชนรวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อใหมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติ   

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสรมิองคความรูในการตอตานการทุจรติใหภาคประชาชน 

 2. สงเสรมิการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจรติ 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 ประชาชนในชุมชนของ อบต.สําราญใต 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

          อบต.สําราญใต 

 /6. วธิดีําเนินการ... 
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6. วธิดีําเนนิการ 

 1.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ  บอรดประชาสัมพันธ ณ ที่ทํา

การ  เว็บไซตของหนวยงาน 

 2.จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจรติตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรอืกิจกรรม

ตางๆ ของหนวยงาน 

 3.สงเสรมิใหมกีารจัดตัง้ชุมชนเฝาระวัง ตดิตาม ตรวจสอบการทุจรติในหนวยงานของรัฐ 

 4.สนับสนุนการดําเนนิการในกจิกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจรติ     

 5.เ ชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในข้ันตอนตางๆ ของ

กระบวนการบรหิารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจาง การบรหิารงานบุคคลของ อบต.สําราญใต 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธของหนวยงาน อยางนอย 3 แหง 

 2. มชุีมชนเฝาระวังการทุจรติเกดิขึ้น 

 

ลําดับที่ ๔๑ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของ

ประเทศ  กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธผิลอยางมีประสิทธิภาพ  จงึจําเปนตองอาศัยความ

รวมมือจากทุกภาคสวนในการที่จะปองกันและปราบปรามการทุจรติอยางจริงจังและตอเนื่อง  สงเสริม

การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตดิตาม ตรวจสอบ การทุจรติ 

 การจะแกไขปญหาการทุจรติไดบรรลุผลตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมใน

การปองกันการทุจริต รวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต  อบต.สําราญใต จึงไดจัดทํากิจกรรมบูรณา

การทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจรติ เพื่อรวมสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสรมิ  

/สนับสนุน... 
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สนับสนุน และสรางคานยิมในการตอตานการทุจรติ จนเกิดเครอืขายและความรวมมือในการตอตานการ

ทุจรติอยางเขมแข็งตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสรางกลไกในการบูรณาการทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมใน

การตอตานทุจรติ 

 2. เพื่อพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยาง

เขมแข็ง 

4. เปาหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลดอน

ตาล 

5. สถานที่ดําเนนิการ 

 อบต.สําราญใต 

6. วธิดีําเนนิงาน 

 1. จัดตัง้คณะทํางานเพื่อบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริตจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาครัฐวสิาหกจิ สถานศกึษา และภาคประชาชนในเขต อบต.สําราญใต 

 2. กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อตอตานการทุจริตรวมกับภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาครัฐวสิาหกิจ สถานศกึษา และภาคประชาชนในเขต อบต.สําราญใต 

 3. หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจรติ จัดกิจกรรมเพื่อสงเสรมิ สนับสนุน และสรางคานิยมใน

การตอตานทุจรติใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน 

 5. หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจรติ สงเสรมิ และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม

แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อตอตานการทุจรติ 

 6. สรุปรายงานผลตอผูบรหิาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕  

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 งานกจิการสภา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มกีารบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อสงเสรมิ สนับสนุน และสรางคานยิมในการตอตานทุจรติ 

 2. เกดิเครอืขายและความรวมมอืกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจรติ 
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