ส่วนที่ 1
******************************************************************
บทนำ
กำรวิ เครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิ ดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสีย่ งในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจ
เกิดขึน้ ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานทีอ่ าจเกีย่ วข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและ
การป้ องกันการทุจริตทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริ ต ในระดับท้ องถิ่ น พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น ได้แก่การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจาย
อานาจมีวตั ถุประสงค์สาคัญเพือ่ ให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมาก
ขึ้
น
มีประสิทธิภาพมากขึน้ แต่ในทางปฏิบตั ทิ าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิน่ เพิม่ มากขึน้ เช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริต ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จำแนกเป็ น 7 ประเภท
ดังนี้
(1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(2) สภาพหรือปั ญหาทีเ่ กิดจากตัวบุคคล
(3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
(4) สภาพหรือลักษณะปั ญหาของการทุจริตทีเ่ กิดจากการขาดความรูค้ วามเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
(5) สภาพหรือลักษณะปั ญหาทีเ่ กิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
(6) สภาพหรือลักษณะปั ญหาของการทุจริตทีเ่ กิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
(7) สภาพหรือลักษณะปั ญหาของการทุจริตทีเ่ กิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิน่
สำเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่กำรทุจริ ตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นสำมำรถสรุป
เป็ นประเด็นได้ ดังนี้
(1) โอกำส แม้ว่าในปั จจุบัน มีหน่ วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างทีท่ าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึง่ โอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
จากการบังคับ ใช้กฎหมายที่ไม่เข้ม แข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รดั กุ ม และอ านาจหน้ าที่โดยเฉพาะ
ข้าราชการระดับสูงก็เป็ นอีกโอกาสหนึ่งทีท่ าให้เกิดการทุจริต
(2) กำรผูกขำด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็ น
เรื่องของการผูกขาด ดังนัน้ จึงมีความเกี่ยวข้องเป็ นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครัง้ พบบริษัทมี
การให้สนิ บนแก่เจ้าหน้าทีเ่ พื่อให้ตนเองได้รบั สิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ

(3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปั จจุบนั มีรูปแบบที่
ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็ นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่ งใสที่มีป ระสิท ธิภ าพ ดังนั น้ จึงเป็ น การยากที่จะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
(4) สิ่ งจูงใจ เป็ นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจทีม่ ุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุน
นิยม ทาให้คนในปั จจุบนั มุ่งเน้นทีก่ ารสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุน้จี งึ เป็ นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าทีม่ แี นวโน้มที่
จะทาพฤติกรรมการทุจริตเพิม่ ขึน้
(5) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็ นคุณธรรมทีไ่ ด้รบั
การเน้นเป็ นพิเศษถือว่าเป็ นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปั จจุบนั พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและ
เกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตวั มากยิง่ ขึน้ มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็ นที่ตงั ้ มากกว่าทีจ่ ะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม
หลักกำรและเหตุผล
รัฐธรรมนูญ ฉบับปั จจุบันบัญ ญัติให้รฐั จะต้องให้ความเป็ นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทัง้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ไขปั ญหาในระดับพืน้ ทีส่ ่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าที่จาเป็ นตามกรอบที่
กฎหมายกาหนด และต้องเป็ นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของ
ประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริก ารราชการแผ่ นดิน กาหนดให้การบริหาร
ราชการซึ่งรวมทัง้ ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกีย่ วข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
การบริหารราชการแผ่นดินที่มอี งค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็ นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะ
และแก้ไขปั ญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สาคัญคือปั ญหาด้านการบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เอง และปั ญหาการกากับดูแลโดยองค์กรทีม่ ี อานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และ
ด้วยเหตุท่วี ่านี้ ได้มสี ่วนทาให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนหนึ่งไม่เป็ นไปเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิน่ อย่างแท้จริง คณะผูบ้ ริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทา
ในลักษะทีเ่ ป็ นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปั ญหาทีพ่ บในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามสื่อสิง่ พิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชันเป็
่ นจานวนมาก และมีแนวโน้ม
เพิ่ม ขึ้นอย่ างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิน่ ตามมา
ดัง นั ้น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งเร่ ง สร้า งภาพลัก ษณ์ ความเชื่อ มัน่ ให้ กับ
หน่ วยงานทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
การตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ บุคคลทีม่ สี ่วนสาคัญทีจ่ ะทาให้องค์กรปกครอง

ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปลอดทุ จ ริต หรือ การทุ จ ริต มี ทิ ศ ทางลดน้ อ ยลง ย่ อ มเกิ ด จากบุ ค ลากรในองค์ ก ร ซึ่ ง
ประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกๆตาแหน่ง จะต้องมีจติ สานึกค่านิยม ทัศนคติทช่ี ่นื ชม ยอมรับ
หลัก คุ ณ ธรรม จริย ธรรม ประกอบหลัก การใช้ก ฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ฯ ในการบริห ารหรือ การ
ปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่ วยงาน
องค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมันและไว้
่
วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างแน่นอน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอบ้านใหม่สามัคคี จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ เป็ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หนึ่งทีจ่ ะเป็ นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้ องกันการทุจริตเพื่อขยายผล
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่นได้เข้าร่วมการเป็ นเครือข่ายในด้านการป้ องกันการทุจริตแล้วก็ทาให้
ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ยดึ หลักการบริหารงานและการปฏิบตั งิ านเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน
อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคีใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน
มาตรการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ใหม่สามัคคี
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี ปฏิบตั ริ าชการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐให้มคี วามเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้ องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิ
ชอบในการปฏิบตั ริ าชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรูเ้ ท่าทัน ร่วมคิดการป้ องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทัวถึ
่ ง
6. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เป้ ำหมำย
1. ข้า ราชการทัง้ ฝ่ ายการเมือ งและฝ่ ายประจ าขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลบ้ า นใหม่ ส ามัค คี
ตลอดจนประชาชน มีจติ สานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็ นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่
ไปในทางทีม่ ชิ อบทุกฝ่ าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี มีระบบการปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถป้ องกันปั ญหาเกีย่ วกับ
การทุจริตและประพฤติมชิ อบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ขา้ ราชการอื่นใช้เป็ นเยีย่ งอย่าง
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ

4. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคีสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
5. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคีพฒ
ั นาบุคลากรผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบตั หิ รือบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1. ข้าราชการฝ่ ายการเมือง ข้าราชการฝ่ ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิน่ มีจติ สานึกรักท้องถิน่ ของตนเอง อันจะนามาซึง่ การสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงทีส่ ามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวติ ประจาวัน
2. ประชาชนมีจติ สานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้ าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านใหม่สามัคคี
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภ าพและลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี ได้รบั การยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนใน
การป้ องกันการทุจริต

ส่วนที่ 2
******************************************
แผนปฏิ บตั ิ กำรป้ องกันกำรทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
มิติ

1. การสร้าง
สังคมทีไ่ ม่ทน
ต่อการทุจริต

มิติที่ 1

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

1.1 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทัง้
ข้าราชการ
การเมืองฝ่ าย
สภาท้องถิน่ และ
ฝ่ ายประจาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
1.2 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนท้องถิน่

1.1.1(1) โครงการฝึกอบรม
คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง

350,000

350,000

350,000

350,000

1.1.2 (1) โครงการชุมชน
สีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
1.1.2 (2) โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

20,000

20,000

205,000

20,000

80,000

80,000

80,000

80,000

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน

1.1.3 (1) โครงการ
ฝึกอบรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมจิตสานึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
(บรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน)
1.1.3 (2) โครงการ
กิจกรรม โครงการ
การศึกษาเพื่อต่อต้านการ
ใช้สารเสพติดและความ
รุนแรงในเด็กนักเรียน
จำนวน 5 โครงกำร

30,000

30,000

30,000

30,000

35,000

35,000

35,000

35,000

515,000

515,000

515,000

515,000

รวม

หมายเหตุ

มิติ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้ องกันการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผูบ้ ริหาร

2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผูบ้ ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

-

-

-

-

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบตั ริ าชการ

2.2.1 (1) มาตรการออก
คาสังมอบหมายของนายก
่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และ
หัวหน้าส่วนราชการ

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.3 (1) โครงการจ้าง
สารวจความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อานาจ
หน้าทีใ่ ห้เป็ นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
2.3.2 (1) มาตรการการ
มอบอานาจอนุมตั ิ อนุญาต
สังการ
่ เพื่อลดขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ริ าชการ
2.3.2 (2) มาตรการออก
คาสังมอบหมายของนายก
่
อบต. ปลัด อบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบตั ิ
ตนให้เป็ นที่
ประจักษ์
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

-

-

-

-

-

2.5.1 (1) มาตรการจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

มิติที่ 2

รวม

3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มแี ละ
เผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารใน
ช่องทางทีเ่ ป็ น
การอานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบตั ิ
ราชการตาม
อานาจหน้าทีข่ อง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้
ทุกขัน้ ตอน
3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน

2.5.2 (1) มาตรการ
แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ
เกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน
จำนวน 7 โครงกำร
3.1.1 (1) กิจกรรม การ
ออกระเบียบจัดตัง้ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.
3.1.2 (1) มาตรการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่
สาคัญ

3.2.1 (1) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตัง้
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา
อบต.

-

-

-

-

3.3.1 (1) ประชุมประชาคม
หมู่บา้ นและประชาคม
ตาบลประจาปี

-

-

-

-

มิติที่ 3

รวม

จำนวน 5 โครงกำร

20,000

20,000

20,000

20,000

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบตั ริ าชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

4.1.1 (1) โครงการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

4.2 การ
4.2.2 (1) กิจกรรมการ
สนับสนุนให้ภาค รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ประชาชนมีส่วน ให้ประชาชนทราบ
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบตั หิ รือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้

หมายเหตุ

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิน่

4.3.1 (1) กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิน่
4.3.2 (1) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ าน
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล

มิติ

มิติที่ 4

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.4 เสริมพลัง
4.4.1 (1) กิจกรรมการติด
การมีส่วนร่วม
ป้ ายประชาสัมพันธ์กรณี
ของชุมชน
พบเห็นการทุจริต
(Community)
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
รวม
จำนวน 6 โครงกำร

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

โครงกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดทำรำยงำนกำรคบคุมภำยใน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิน ว่ าด้ว ยการกาหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ.2544 กาหนดให้หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทีไ่ ด้กาหนดไว้รายงานต่อผูก้ ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิน้ ปี งบประมาณ
ดังนัน้ เพื่อให้การปฏิบตั ิถูกต้องและเป็ นไปตามระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ใหม่สามัคคีทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ใหม่สามัคคี
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
ตามแบบทีร่ ะเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามกาหนด
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีดำเนิ นกำร
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผูบ้ ริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่ วยงานย่อย ดาเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผกู้ ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลำกำรดำเนิ นกำร
ปี งบประมาณ พ.ศ.2561
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัด อบต.บ้านใหม่สามัคคี
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั งิ านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้ องกันและลดความเสีย่ งต่อการปฏิบตั งิ าน
3. เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

โครงกำรสื่อประชำสัมพันธ์
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสื่อประชำสัมพันธ์
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ในภาวะสังคมปั จจุบัน ความเจริญ ก้าวหน้ าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้ าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทีท่ นั สมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนาเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามา
ใช้ในการดาเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จ และรวดเร็วยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะการ
สรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนัน้ เป็ นเรื่องที่ตอ้ ง
ปูพ้นื ฐาน สร้างความน่ าเชื่อถือ และน่ าสนใจให้กบั กิจกรรม/โครงการของอบต. ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเกีย่ วโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆได้ชดั เจนถูกต้อง ฉะนัน้ การสร้างความสัมพันธ์กบั
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรูใ้ นภารกิจของ อบต. จึงจาเป็ นต้องพิจารณาในการ
เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นนั ้ ๆ การใช้ส่อื เทคนิคและวิธกี ารเป็ นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขัน้ ตอนที่
ต่างกันเป็ นสิง่ สาคัญ ทัง้ นี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุ น ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนา
ตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุตธิ รรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนได้รบั ทราบโดยผ่านสื่อประเภทต่าง
ๆ ได้แก่ สื่อสิง่ พิมพ์ สือ่ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรูแ้ ละเข้าใจในภารกิจการปฏิบตั งิ านของ อบต.อย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของอบต.
4. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็ นทีท่ ราบกันอย่างแพร่หลาย
4. เป้ ำหมำย
1. จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์อบต. และคู่มอื การให้บริการประชาชน
2. ป้ ายประชาสัมพันธ์
3. เสียงตามสาย
4. จัดทา Presentation นาเสนอผลงานของอบต.
5. อื่น ๆ
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
1. อบต.บ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีดำเนิ นกำร
1. เสนออนุมตั โิ ครงการ
2. ดาเนินการประชุม
3. มอบหมายงาน

4. ผลิตสือ่ ประเภทต่าง ๆ
5. ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
ปี งบประมาณ พ.ศ.2561
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
5,000 บาท
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัด อบต.บ้านใหม่สามัคคี
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานของ อบต. เป็ นตัวชีว้ ดั

กิ จกรรม “ประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น”
1. ชื่อโครงกำร : กิ จกรรมประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จดั ทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว
3 ฉบับ ปั จจุบนั ที่ใช้อยู่เป็ นฉบับที่ 3 เริม่ จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึง่ มุ่งสู่การเป็ นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็ นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รบั ความร่วมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพื่อให้ป ระเทศไทยมีศัก ดิศ์ รีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสยั ทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติตา้ นทุจริต มีเป้ าหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รบั การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นัน้ การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ไม่ใช้ตาแหน่ งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็ น 6 ยุทธศาสตร์ดงั นี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็ น
กลไกหนึ่งในการส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็ นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เกิดความยังยื
่ นรัฐจะต้องให้ความเป็ นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักใน
การจัดทาบริการสาธารณะ รวมทัง้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปั ญหาในระดับพืน้ ที่ ส่วนการกากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็ นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็ นไปเพื่อการ
คุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่
ทัง้ นี้ ต้องยอมรับว่าปั ญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นเรื่องทีม่ คี าครหา ทีไ่ ด้สร้าง
ความขมขืน่ ใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มาเป็ นเวลาช้านาน ซึง่ หากพิจารณาจานวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยัวยวนใจ
่
บันทอนความมี
่
คุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิน่ ให้เหือดหายไป
ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นทีผ่ บู้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็ นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นบริห ารงานด้วยความโปร่งใส มีค วามเข้มแข็งในการบริห ารราชการตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดหี รือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้ องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพืน้ ที่ทวประเทศไทยต่
ั่
อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทาแผนป้ องกันการทุจริตในองค์กร
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารต่อสาธารณะชน
4.3 แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีกำรดำเนิ นกำร
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
6.3 จัดตัง้ คณะทางาน
6.4 ประชุมคณะทางาน
6.5 จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
6.6 ประกาศการใช้แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ผลผลิ ต
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารต่อสาธารณะชน
- มีแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความโปร่งใส สามารถป้ องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

โครงกำรฝึ กอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผ้บู ริหำร สมำชิ กสภำ และพนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนใหม่สำมัคคี
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึ กอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผ้บู ริหำร สมำชิ กสภำ และพนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนใหม่สำมัคคี
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ด้วยคณะผูบ้ ริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นผู้ท่มี บี ทบาทสาคัญและเป็ น
กลไกหลักในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ ทัง้ ยังมีหน้ าที่
และความรับผิดชอบสาคัญ ในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนัน้ การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมี
ความเป็ นอยู่ท่ดี ีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กบั การประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากคณะผูบ้ ริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบตั ติ นอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็ นผูม้ จี ติ สานึกทีจ่ ะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิง่
เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่อง
ความซื่อสัต ย์แ ก้ก ฎระเบีย บที่เอื้อต่ อการทุ จริต ใช้วิธีก ารบริห ารงานบุ ค คลตามระบบคุ ณ ธรรมอย่า ง
เคร่งครัด ปฏิบตั ิตามมาตรการการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิ
ตนเป็ นแบบย่าง ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ (ก.ถ.) ได้
กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้ างขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ให้ข้า ราชการ พนั ก งานและลู ก จ้างขององค์ ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น
โดยทัวไปใช้
่
เป็ นหลักการและแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นเครื่องกากับความประพฤติของตน ได้แก่
1. พึงดารงตนให้ตงั ้ มันในศี
่
ลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้ว ยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
2. พึงปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเปิ ดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บ ริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัย ไมตรี โดยยึดประโยชน์ ของ
ประชาชนเป็ นหลัก
4. พึงปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดผลสัมฤทธิของงานอย่
์
างคุม้ ค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทนั สมัยอยู่เสมอ
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ยดึ ถือเป็ นแนวทางสาหรับประพฤติตนและเป็ น
หลักการในการปฏิบตั งิ าน
ดังนั ้น เพื่อ เป็ น การพัฒ นาจิต ใจและเพื่อ พัฒ นาบุ ค ลากรในสังกัด สามารถน าหลัก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมไปพัฒนาคุณ ภาพชีวติ ในประจาวัน และประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี จึงได้จดั ทาโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของคณะผูบ้ ริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี ขึน้ มา

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั คณะผูบ้ ริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่สามัคคี ได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวติ และการทางานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนัก งานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัค คี เกิดการ
เรียนรูใ้ นการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันและกัน รวมทัง้ ได้เปิ ดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์
ความรูใ้ หม่ ๆ
3. เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
4.1 คณะผูบ้ ริหาร
4.2 พนักงานส่วนตาบล
4.3 พนักงานครู
4.4 ลูกจ้างประจา
4.5 พนักงานจ้าง
4.6 พนักงานจ้างเหมาบริการ
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
6. วิ ธีกำรดำเนิ นกำร
6.1 วางแผนภายในองค์กรเพือ่ หาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ
6.2 ติดต่อประสานวิทยากร
6.3 ดาเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ
6.4 ติดตามรายงานผลการดาเนินโครงการ ฯ ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. คณะผูบ้ ริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี ได้นาหลักคุณธรรม
จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวติ และการทางานได้อย่างเหมาะสม
2. คณะผูบ้ ริหารและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี เกิดการเรียนรูใ้ น
การอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันและกัน รวมทัง้ ได้เปิ ดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรูใ้ หม่
ๆ
3. เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

โครงกำรกิ จกรรมชุมชนหมู่บ้ำนน่ ำอยู่
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรกิ จกรรมชุมชนหมู่บ้ำนน่ ำอยู่
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ครอบครัวจัดเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุดของสังคม ซึ่งเป็ นพื้นฐานของสังคมไทยที่เป็ นจุดกาเนิดของ
ความรักและความเชื่อมัน่ ผลักดันให้สมาชิกในครอบครัวเป็ นคนทีม่ คี ุณภาพสร้างสรรค์สงั คมให้น่าอยู่ จาก
หลาย ๆ ครอบครัวรวมกัน เป็ น ชุม ชนเป็ น หมู่ บ้าน หากทุ ก ๆ ครอบครัวมีส่ วนร่วมในการดู แลรักษา
สภาพแวดล้อ ม ให้เอื้อ อ านวยต่ อการมีสุ ข ภาพที่ดีมีค วามปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ย์สิน โดยทุ ก ๆ
ครอบครัวร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาสิง่ แวดล้อมของชุมชนทาให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจพัฒนาทาให้
เกิดชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยเหตุน้ี องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี จึงได้จดั โครงการกิจกรรมชุมชนหมู่บา้ นน่ า
อยู่ ขึน้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกให้ชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนการดูแล
บ้านเรือนของตนเอง
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐ ถือเป็ นแนวทางการพัฒนา
แผนใหม่
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
ประชาชนในเขตพืน้ ที่
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
เขตพืน้ ทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีกำรดำเนิ นกำร
6.1 ประชุมผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจัดทาโครงการรายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อขออนุมตั โิ ครงการ
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ พร้อมทัง้ ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
การดาเนินโครงการ
6.3 กาหนดการจัดโครงการ
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
10,000 บาท
9. ผู้รบั ผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมทีด่ ขี น้ึ
2. ประชาชนมีจติ สานึกในการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน
3. เกิดความร่วมมือร่วมใจในชุมชน

โครงกำรกิ จกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรกิ จกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การพัฒนาชุมชนให้หมู่บา้ นน่าอยู่น่ามอง อย่างเป็ นรูปธรรม ต้องมีการสร้างจิตสานึกและการมีส่วน
ร่ว มในการพัฒ นา และดูแ ลรัก ษาแหล่งสถานที่ต่ าง ๆ ในชุ ม ชนให้มีค วามสะอาด การที่จะขับ เคลื่อ น
ยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ให้เกิดผลทางปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมชัดเจน มีความจาเป็ นที่จะอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยอย่างแรกการทีจ่ ะดาเนินการขับเคลื่อน คือ การรณรงค์ การรักษาความสะอาด สถานทีท่ ่องเทีย่ ว และ
การพัฒนาสถานที่ อาคาร บ้านช่องถนนสายหลัก ให้ความสะอาด เป็ นระเบียบเรียบร้อย รวมไปจนถึงการ
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ให้มคี วามสวยงาม เพื่อให้ผู้ท่ผี ่านเข้ามาในตาบลบ้านใหม่สามัคคี เกิดความประทับใจ
เป็ นชุมชนทีน่ ่าอยู่และมาท่องเทีย่ ว จึงได้จดั ทาโครงการกิจกรรม 1 ท้องถิน่ 1 ถนนสวย ขึน้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
2. เพื่อพัฒนาชุมชนตาบลบ้านใหม่สามัคคีเป็ นชุมชนสะอาด มีการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมทาง
กายภาพเป็ นอย่างดี มีความสะอาด เป็ นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการอยูอ่ าศัยและการดารงชีพ
3. เพื่อสร้างจิตสานึกให้ชมุ ชนรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม แหล่งต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนดูแล
บ้านเรือนของตนเองให้น่าอยู่น่ามอง
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
ประชาชนในเขตพืน้ ที่
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
เขตพืน้ ทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีกำรดำเนิ นกำร
6.1 ประชุมผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจัดทาโครงการรายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อขออนุมตั โิ ครงการ
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
การดาเนินโครงการ
6.3 กาหนดการจัดโครงการ
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
5,000 บาท
9. ผู้รบั ผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ชุ ม ชนต าบลบ้านใหม่ ส ามัค คี ส ามารถร่ ว มมือ กัน ขับ เคลื่อ นกลยุ ท ธ์ด้ านการพัฒ นาแหล่ ง
ท่องเทีย่ ว

2. ประชาชนตาบลบ้านใหม่สามัคคีสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้สะอาด เป็ นระเบียบ
เรียบร้อย
3. ประชาชนตาบลบ้านใหม่สามัคคีมจี ติ สานึกรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม แหล่งต่าง ๆ ในชุมชน

โครงกำรฝึ กอบรมกำรพัฒนำและส่งเสริมจิตสำนึ กด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึ กอบรมกำรพัฒนำและส่งเสริมจิตสำนึ กด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่
6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) (8) กาหนดให้องค์การบริห ารส่วนตาบลมีห น้าที่ต้อ งส่งเสริม การศึก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของยาเสพติด กาลังทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มขยายตัว
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ ระบาดเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนทีเ่ ป็ นอนาคตของชาติ ประกอบกับสภาพสังคมใน
ปั จจุบนั เป็ นเรื่องที่ต้องระวังและดูแลอย่างใกล้ชดิ เพราะปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาสังคม การที่เด็กและ
เยาวชนนาเอาวัฒนธรรมทีไ่ ม่เหมาะสมมาใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ย่อมเป็ นปั ญหาของสังคม การปลูกฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมและสร้างจิตสานึกให้กบั เด็กและเยาวชน เป็ นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีจติ สานึก
และมีค่านิยมทีถ่ ูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชนได้ศกึ ษาเล่าเรียนคาสอนทางพระพุทธศาสนาในระหว่างปิ ดภาคการศึกษา
2. เพื่อปลูกฝังอุปนิสยั อันดีงามแก่เยาวชนของชาติ
3. เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากสิง่ เสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด
4. เพื่อฝึกฝนอบรมเยาวชนให้เป็ นผูม้ สี ุขภาพจิตทีเ่ ข้มแข็ง มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้
เกิดขึน้ ในกลุม่ เยาวชนด้วยกันเอง
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ในเขตตาบลบ้านใหม่สามัคคี
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
วัดบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีกำรดำเนิ นกำร
6.1 จัดเตรียมข้อมูลและเขียนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น
6.2 ประชุมคณะกรรมการ พระพีเ่ ลี้ยง และกาหนดวันบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น
6.3 เตรียมความพร้อมด้านสถานที่
6.4 ฝึกซ้อมพิธบี รรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น
6.5 จัดพิธบี รรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น
6.6 ดาเนินการจัดอบรม
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
30,000 บาท
9. ผู้รบั ผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี

10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. เยาวชนมีความรูค้ วามเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา
2. เยาวชนเกิดความรัก ความกตัญญูต่อผูม้ อี ุปการคุณ และพระพุทธศาสนาเพิม่ ขึน้
3. เยาวชนเห็นโทษของอบายมุขและสิง่ เสพติดให้โทษทุกชนิด

มำตรกำร “จัดทำข้อตกลงกำรปฏิ บตั ิ รำชกำร”
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำร จัดทำข้อตกลงกำรปฏิ บตั ิ รำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนี
ในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็ นหลัก
รวมถึงข้อ เท็จ จริงของการทุ จ ริต ที่เกิด ขึ้น ภายในหน่ ว ยงานของภาครัฐ สาเหตุ ส่ วนมาก เกิด จากการ
ดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปั จจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการ
รับสิง่ ของต่าง ๆ ทีเ่ อื้อให้เกิดการทุจริต ดังนัน้ วิธกี ารบริหารจัดการภายในองค์กรทีน่ าไปสู่การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็ นสิง่ ทีย่ อมรับได้ของผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีภ่ ายใน
องค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร ของผู้บ ริห ารและเจ้าหน้า ที่ถึงแม้จะเป็ น สิ่งที่ยากต่ อการด าเนิ น งานก็ตาม แต่ เป็ น สิ่งสาคัญ ที่
หน่ วยงานต้องสร้า งให้เกิด การเปลี่ย นแปลงเพื่อ น าไปสู่อ งค์ก รที่มีคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนิ นงาน ตลอดจนเป็ นการสร้างแนวร่วมในการต่ อต้านการทุ จริตอันจะส่งผลต่อ สังคม ชุม ชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี จึงจัดทามาตรการ จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ทีก่ าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบตั ริ าชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็ นการพัฒนาวิธกี ารดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สงู ขึน้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บคุ ลากรปฏิบตั ริ าชการด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี
2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการนาไปยึดถือและปฏิบตั ิ
3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีม่ คี วามโปร่งใส
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
บุคลากรในองค์กรปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ข้อตกลง
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีกำรดำเนิ นกำร
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบตั ริ าชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผูบ้ ริหาร
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้ ริหาร
6.3 ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ

9. ผู้รบั ผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ

มำตรกำร “จัดทำข้อตกลงกำรปฏิ บตั ิ รำชกำร”
1. ชื่อโครงกำร : กำรจัดทำข้อตกลงกำรปฏิ บตั ิ รำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนใหม่
สำมัคคี
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัตวิ ่า
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องส่วนราชการต้องใช้วธิ กี ารบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้คานึงถึง
ความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั งิ านการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิ ดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ
และการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า เพือ่
ประโยชน์ในการปฏิบตั ริ าชการให้เกิดผลสัมฤทธิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการ
กากับการปฏิบตั ริ าชการ รวมทัง้ มาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มคี ณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการเกีย่ วกับผลสัมฤทธิของภารกิ
์
จ คุณภาพการให้บริการ ความ
พึงพอใจของประชาชนผูร้ บั บริการ ความคุม้ ค่าในภารกิจ ทัง้ นี้ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และระยะเวลาที่
กาหนด
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี จึงได้จดั ทาข้อตกลงและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ริ าชการ โดยมีการนามในข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ใหม่สามัคคีกบั ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคีและหัวหน้าสานักปลัด/ผูอ้ านวยการกอง และ
ลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปี เพือ่ ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบตั ริ าชการตามข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้หน่วยงานมีความเข้าใจเกีย่ วกับขัน้ ตอน วีการ และรายละเอียดการประเมินผลการ
ปฏิบตั ริ าชการ
3. เพื่อให้เป็ นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
บุคลากรในองค์กร
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีกำรดำเนิ นกำร
6.1 ชีแ้ จงแต่ละส่วนงานและทาความเข้าใจเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั และกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ
6.2 ติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ดั
6.3 วัดผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการปฏิบตั งิ าน
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)

8. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ

โครงกำรจัดประชำคมแผนชุมชน
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดประชำคมแผนชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เนื่องด้วยปั จจุบันตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้ค วามสาคัญต่อการ
กระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ ตามหมวด 14 ซึ่งว่าด้วยการ
ปกครองท้องถิ่น การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
ท้องถิ่น ตามมาตรา 281 – 290 บัญญัติให้ท้องถิ่นมีความเป็ นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง
การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลัง และนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญตามที่ได้แจ้งในข้างต้น ก็ยงั
มีกฎหมายอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น มาตรา 16
(15) และมาตรา 16 (16) แห่งพระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งก าหนดให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล มีอานาจและหน้ าที่ในการ
จัด ระบบการบริก ารสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น ของตนเอง ด้า นการส่ ง เสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 57 (1) (6) มาตรา 66 มาตรา 67 (3) (6) แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
ประกอบกับความในมาตรา 16(10) (19) แห่งพระราชบัญ ญัติกาหนดแผนขัน้ ตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ในการพัฒนา
ตาบลทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และโครงการบริหารงานราชการต้องเป็ นไปเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและประโยชน์ของประชาชน
ดังนัน้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
สามัคคีจงึ ได้จดั ทาโครงการส่งเสริมสนับสนุ นการจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และชุมชน รวมทัง้
เป็ นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการบริหารราชการอีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะปั ญหาและความต้องการ เพือ่ นามาเป็ น
ข้อมูลในการจัดทาร่างแผนพัฒนาตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. เพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง

3. เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของท้องถิน่ โดยรับฟั งความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยตรงในการนามาปรับปรุงการให้บริการ การแก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ ทีต่ าบลบ้านใหม่สามัคคีตอ่ ไป
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
ประชาชนในเขตตาบลบ้านใหม่สามัคคี จานวน 6 หมู่บา้ น
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
เขตพืน้ ทีใ่ น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีกำรดำเนิ นกำร
6.1 เสนอขออนุมตั โิ ครงการ
6.2 ประสานชุมชน
6.3 จัดทาเวทีประชาคมเพือ่ ให้รบั ฟั งความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
20,000 บาท
9. ผู้รบั ผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ได้รบั ทราบปั ญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในตาบล
2. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมมือแก้ไขปั ญหาของชุมชน
3. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย

โครงกำรลดขัน้ ตอนและระยะเวลำกำรปฏิ บตั ิ รำชกำร
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรลดขัน้ ตอนและระยะเวลำกำรปฏิ บตั ิ รำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็ น
กฎหมายทีเ่ ป็ นทีม่ าของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหาร
ราชการต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่์ อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่ วยงานที่ไม่
จาเป็ น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
และเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามกรอบรวมทัง้ ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว
จึงได้มกี ารประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546
โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดทาหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและการ
อานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รบั การบริการได้อย่างรวดเร็ว
2. เพื่อให้การปฏิบตั ริ าชการมีมาตรฐาน
3. เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บริการและผูท้ ม่ี าติดต่อ
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
ประชาชนทีม่ าติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีกำรดำเนิ นกำร
6.1 เสนอขออนุมตั โิ ครงการ
6.2 จัดให้มกี ารประชุมคณะทางาน
6.3 จัดทาประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรม
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
ตลอดปี งบประมาณ
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รบั การบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

2. ประชาชนมีทศั นคติทด่ี ใี นด้านการให้บริการ
3. การปฏิบตั ริ าชการมีมาตรฐาน

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิ กสภำท้องถิ่น
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิ ก
สภำท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูข้ องสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มคี วามพร้อมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็ นเรื่องทีส่ าคัญอย่างยิง่ ประกอบกับการให้การศึกษาอบรม
เป็ นสิง่ สาคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภา
ท้องถิน่ มีความรูแ้ ละทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิน่ มีความรูค้ วามเข้า ใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมถึงมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและ
สามารถนาความรูไ้ ปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี จึงได้มกี ารจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและสามารถนามา
พัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิน่ ให้ทอ้ งถิน่ มีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กบั สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มคี วามเข้าใจใน
การทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีค วามรู้ค วามเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถู กต้อง เป็ น ไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ได้เพิม่ ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิน่ ได้อย่างถูกต้อง
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
ผูบ้ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี และหน่วยงานทีจ่ ดั ฝึกอบรม
6. วิ ธีกำรดำเนิ นกำร
6.1 ฝ่ ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทัง้ ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิน่ เข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิน่ เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กอง
งานทีร่ บั ผิดชอบ

6.3 แจ้ง ให้ส มาชิก สภาท้อ งถิ่น ผู้ผ่ า นการฝึ ก อบรมจัด ท ารายงานสรุ ป ผลการฝึ ก อบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6.4 ฝ่ ายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิน่ และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี ทราบ
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิน่ มีความรูค้ วามเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิน่ ได้รบั การเรียนรูแ้ ละประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบตั งิ านของสมาชิกสภาท้องถิน่ เป็ นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วดั
จานวนผู้บริห ารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัค คี ได้รบั
ความรูใ้ นการฝึกอบรม

โครงกำรกิ จกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรรับ กำรจ่ำย และกำรใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนใหม่สำมัคคี
1. ชื่อโครงกำร : กิ จกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรรับ กำรจ่ำย และกำร
ใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนใหม่สำมัคคี
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นขัน้ ตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ
คลั ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เจ้ า หน้ า ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามอ านาจหน้ า ที่ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสังการที
่
่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็ น
รายรับ จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็ นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ สาหรับการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดาเนินงานให้เป็ นไปตาม
ระเบียบกฎหมายทัง้ การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็ นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ จึงจาเป็ นต้องมีกระบวนการขัน้ ตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดาเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี จึงได้รเิ ริม่ กิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ เกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี เกิดความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้
4. พื้นที่ดำเนิ นกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
5. วิ ธีกำรดำเนิ นกำร
- มีการแต่งตัง้ กรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตัง้ กรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็ น
กรรมการ
- เปิ ดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกีย่ วกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี ให้ประชาชนทราบทาง
ช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น ทางเว็บ ไซต์ ศู น ย์ ข้อ มู ล ข่ า วสาร และเสีย งต ามสาย หอกระจายข่ า ว เมื่อ สิ้ น
ปี งบประมาณ
6. ระยะเวลำดำเนิ นกำร

4ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
9. ตัวชี้วดั
มีการดาเนินงานตามวิธกี ารดาเนินงานครบทุกขัน้ ตอน
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รบั ทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่สามัคคีทาให้เกิดความโปร่งใส

กิ จกรรมติ ดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
1. ชื่อโครงกำร : กิ จกรรมติ ดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกที่สาคัญและเป็ นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็ นในภาครัฐ หรือเอกชนทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่ วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบตั ิงานและการจัดการของหน่ วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตทีผ่ ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มกี ารควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็ นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ
สังการ
่ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ที างราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ค รอบคลุมถึงการจัดการด้าน
อื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่ วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมของหน่ วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี ควรเป็ นระบบการควบคุมทีค่ รอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็ นองค์รวมของหน่วยงานนัน้ ๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ค รอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็ น
ช่องทางรัวไหลท
่
าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สมั ฤทธิผล
์ ทัง้ นี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบตั งิ าน
ทัง้ กระบวนการให้บุ คคลใดบุค คลหนึ่ งเพีย งคนเดียว การควบคุ ม สอบทานและการตรวจสอบยั งไม่ มี
ประสิท ธิภ าพเพีย งพอตลอดจนขาดการประเมิน และการบริห ารความเสี่ย งการควบคุ ม ภายในของ
หน่วยงานทีก่ าหนดขึน้ และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัค คีพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการ
กาหนดระบบการควบคุม ภายใน ให้เป็ น ไปอย่างมีประสิทธิภ าพและเหมาะสมกับ การปฏิบัติงานใน
หน่ วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่สามัคคี ขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและประสิท ธิผ ล ทาให้การใช้ทรัพยากร
เป็ นไปอย่างประหยัดและคุม้ ค่า โดยลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานทีซ่ ้าซ้อนหรือไม่จาเป็ น ลดความเสี่ยงหรือ
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ทีอ่ าจมีขน้ึ
3.2 เพื่อให้มขี อ้ มูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมันใจแก่
่
ผูบ้ ริหารในการตัดสินใจเกีย่ วกับการบริหารและการปฏิบตั งิ าน และบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง

3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบตั ติ ามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้ ำหมำย
เพื่ อ ให้ ก ารควบคุ ม ภายในขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลบ้ า นใหม่ ส ามัค คี เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน อีกทัง้ ยังเป็ นการควบคุมหรือลดความเสีย่ งของ
หน่ วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่ วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
5. วิ ธีดำเนิ นกำร
5.1 แต่งตัง้ คณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุม คณะทางานเพื่อ ปรับปรุงพัฒ นาระบบการควบคุมภายในอย่ างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบตั ิตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และผูบ้ ริหารทราบ
6. สถำนที่/ระยะเวลำดำเนิ นกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี ระยะเวลา 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หน่ วยงำนรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตั ถุประสงค์ทว่ี างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุม้ ค่า
3. มีข้อ มูล และรายงานทางการเงิน ที่ถู ก ต้อ ง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
4. การปฏิบตั ิในหน่ วยงานเป็ นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
วางไว้
5. เป็ นเครื่องมือช่วยผูบ้ ริหารในการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านดีอย่างดียงิ่

10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ทีเ่ สร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)

โครงกำรจ้ำงสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รบั บริกำร
1. ชื่อโครงกำร/กิ จกรรม/มำตรกำร
โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี มีหน้าทีใ่ นการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิน่ ตามอานาจหน้าที่ และหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และหน้าทีอ่ ่นื ตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องอบต.และใน
การปฏิบตั ิหน้าที่นัน้ ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาอบต. การจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน และการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าทีใ่ น
การจัดทาบริการ สารธารณะให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ นัน้ องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผูใ้ ห้บริการก็
จะไม่ทราบว่าภารกิจทีใ่ ห้บริการไปนัน้ ประชาชนได้รบั ประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนมาก
น้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผูร้ บั บริการหรือไม่ การทีจ่ ะทราบถึง
ความพึงพอใจจากผูร้ บั บริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
เพื่อให้เป็ นไปตามวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ และการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการ
บ้ า นเมื อ งที่ ดีนั ้น จะต้ อ งก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนเกิ ด ผลสัม ฤทธิต์ ่ อ ภารกิ จ ของรัฐ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รบั การอานวยความสะดวก และได้รบั
การตอบสนองความต้องการ ประกอบกับจังหวัด แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการสารวจความ
พึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัค คี ของ
ตัวชีว้ ดั ที่ 1 มิตทิ ่ี 2 มิตดิ า้ นคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิน่ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทัง้
เพื่อ เป็ นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึง
จาเป็ นต้องมีโครงการนี้ขน้ึ มา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ
พึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็ นการสร้างจิต สานึ ก ความตระหนั กให้แก่ บุ ค ลากรผู้ให้บ ริการ ปฏิบัติห น้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็ นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มคี ุณภาพ และประสิทธิภาพ

3.4 เพื่อเป็ นการป้ องกันปั ญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมชิ อบในหน่วยงาน
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มกี ารสอนในระดับปริญญาตรีข้นึ ไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่สามัคคี จานวน 1 ครัง้ ต่อปี
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
พืน้ ทีใ่ นเขตตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีดำเนิ นกำร
6.1 ขออนุมตั ดิ าเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพืน้ ที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามรูปแบบที่
กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผูท้ าการประเมิน
6.5 ปิ ดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
เบิ ก จ่ า ยตามงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี แผนงานบริห ารงานทั ว่ ไป งานบริห ารทัว่ ไป
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
9. ผู้รบั ผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านใหม่สามัคคี จานวน 2 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน

กิ จกรรมกำรติ ดป้ ำยประชำสัมพันธ์กรณี พบเห็นกำรทุจริต
1. ชื่อโครงกำร : กิ จกรรมกำรติ ดป้ ำยประชำสัมพันธ์กรณี พบเห็นกำรทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ปั ญหาการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็ นที่
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปั ญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็ นเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้ าระวัง ป้ องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนใน
จังหวัดได้ตระหนักถึงปั ญหาการทุจริตคอร์รปั ชันและมี
่
ส่วนร่วมในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้ องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปั ญหาการทุจริต
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
ประชาชนในเขตพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
พืน้ ทีใ่ นเขตตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีดำเนิ นกำร
6.1 ขออนุมตั จิ ดั ทาป้ ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
6.3 จัดเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผูบ้ ริหารพิจารณาสังการ
่
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องทีไ่ ด้รบั การร้องเรียน
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตลดน้อยลง
10.2 นาเรื่องทีไ่ ด้รบั การร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

กิ จกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิ บตั ิ งำนของสมำชิ กสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1. ชื่อโครงกำร : กิ จกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิ บตั ิ งำนของสมำชิ กสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การส่งเสริมและการพัฒ นาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เกี่ย วข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ ายบริหารและฝ่ ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตัง้ ฝ่ ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร
เหล่านี้มบี ทบาทและต้องทาหน้าทีข่ องตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการ
ตัดสินใจ และแก้ไขปั ญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุล
อานาจระหว่างฝ่ ายสภากับฝ่ ายบริหาร และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึง
การตรวจสอบการปฏิบตั งิ านขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัค คี เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น
เกีย่ วกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ านของสมาชิก
สภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทในการปฏิบตั ิงาน และการมี
ส่วนร่วมในการทางาน
3.2 เพื่อเป็ นการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็ นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้ ำหมำย
ผูบ้ ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
5. พื้นที่ดำเนิ นงำน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีดำเนิ นงำน
6.1 แต่งตัง้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบตั งิ านในเรื่อง
ต่างๆ

6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เข้าร่วมปฏิบตั หิ น้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิงานในส่วนทีป่ ระชาชนได้รบั ความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10. ผลลัพธ์
การพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลบ้านใหม่ สามัค คี เป็ น ไปอย่ างต่อ เนื่ อง ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติทด่ี ี

กิ จกรรม กำรออกระเบียบจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
1. ชื่อโครงกำร : กิ จกรรมกำรออกระเบียบจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
2. หลักกำรและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึง่ บัญญัติ
ไว้ว่าภายใต้บงั คับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่ วยงานของรัฐต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของราชการอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่คณะกรรมการกาหนด
และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัค คี ว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านใหม่สามัคคีขน้ึ
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จาหน่าย จ่ายแจก รวมทัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารทีล่ งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้ ำหมำย
1. จัดเตรียมสถานทีจ่ ดั ตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จานวน 1 ชุด
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและกา
รับรองสาเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี จานวน 1
ฉบับ
4. แบบคาร้องขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร จานวน 1 ฉบับ

5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีกำรดำเนิ นงำนโครงกำร
6.1 จัดทาบันทึกขออนุมตั จิ ดั ตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมตั แิ ล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.4 จัดทาร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.5 จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร เสนอต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตูเ้ อกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
7. ระยะเวลำและสถำนที่ดำเนิ นกำร
ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. หน่ วยงำนที่รบั ผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. มีการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารทีค่ รบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กบั ประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารทางราชการ

มำตรกำรกำรออกคำสั ่งมอบหมำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ปลัดอบต.และหัวหน้ ำ
ส่วนรำชกำร
1. ชื่ อโครงกำร : มำตรกำรกำรออกคำสั ่งมอบหมำยของนำยกองค์กำรบริ ห ำรส่วนต ำบล ปลัด
อบต.และหัวหน้ ำส่วนรำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัค คี เป็ นหน่ วยงานบริห ารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น รู ป แบบหนึ่ ง ที่มีอ านาจหน้ า ที่ ในการจัด ท าบริการสาธารณะให้ แก่ ประชาชนในท้ องถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่ วยงานต่างๆ นัน้ มักจะ
ประสบปั ญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กบั
ฝ่ ายบริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสังการ
่
อนุ มตั ิ อนุ ญาต ไปยัง
หัวหน้าหน่ วยงานระดับสานัก กอง และฝ่ ายต่างๆ ซึ่งเป็ นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รบั ความสะดวกอันอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต
ประพฤติมชิ อบในการปฏิบตั ริ าชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็ นไป ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กาหนดให้การปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านใหม่สามัคคี ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ สุขของประชาชนและเกิดผลสั มฤทธิต่์ อ
ภารกิจของรัฐ ไม่มขี นั ้ ตอนการปฏิบตั ิงานเกินความจาเป็ น ประชาชนได้รบั การอานวยความสะดวกและ
ได้รบั การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุม้ ค่า
ดังนัน้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็ นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขัน้ ตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขัน้ ตอนทีม่ คี วามยุ่งยาก จึงจาเป็ นต้อง
มีมาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี ขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อ เป็ น การลดขัน้ ตอนการให้บ ริการประชาชนให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว เป็ น ธรร ม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน

3.3 เพื่อเป็ นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมตั ขิ องผูบ้ ริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้ องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็ นเหตุแห่งการทุจริต และ
ประพฤติมชิ อบในตาแหน่งหน้าทีร่ าชการ
4. เป้ ำหมำย
จัดทาคาสังมอบหมายงานของนายก
่
ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีดำเนิ นกำร
6.1 ออกคาสังมอบหมายงานในการสั
่
ง่ อนุ ญาต อนุ มตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบั งคับและ
หนังสือ สังการ
่
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รบั มอบอานาจให้ปฏิบตั ิราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบตั ิ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รบั มอบหมายงานตามคาสังรายงานผลการปฏิ
่
บตั ิงานตามคาสังที
่ ไ่ ด้รบั มอบหมายในทุก
เดือน
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิ ต
มีคาสังมอบหมายงานให้
่
ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องปฏิบตั ริ าชการแทน
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการทีไ่ ด้รบั อยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รบั ความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อนั เป็ นช่องทางแห่งการ
ทุจริต

มำตรกำร “แต่งตัง้ ผู้รบั ผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “แต่งตัง้ ผู้รบั ผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัค คี มีน โยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภ าค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนัน้ เพื่อให้การดาเนิ นการรับ เรื่องร้องเรียนเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตัง้ คณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี รวมถึงจัดทาคู่มอื ดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคีขน้ึ เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รบั ทราบหรือรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบได้ถอื ปฏิบตั ิให้เป็ นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มเี จ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มมี าตรการจัดการในกรณีได้รบั ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็ นไป
ตามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกีย่ วข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
มีการมอบหมายแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีดำเนิ นกำร
6.1 กาหนดผูร้ บั ผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มอื ดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6.3 จัดประชุมให้ความรูเ้ จ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
และดาเนิน การแก้ไขปั ญ หาเรื่องร้องเรียนที่ได้รบั จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็ น ไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็ นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขัน้ ตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านใหม่สามัคคี ให้ผรู้ บั บริการ ผูม้ สี ่วนได้เสีย คู่สญ
ั ญา ประชาชนทัวไป
่ หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่ วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขัน้ ตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความต้องการ

7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี

โครงกำรกิ จกรรม 1 ควำมคุ้มค่ำ 1 สำธำรณประโยชน์
1. ชื่อโครงกำร : โครงการกิจกรรม 1 ความคุม้ ค่า 1 สาธารณประโยชน์
2. หลักกำรและเหตุผล
สถานการณ์ปัจจุบนั โลกประสบกับปั ญหาโลกร้อนอันมีมูลเหตุมาจากการที่ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมถูกทาลายเพราะมนุ ษย์มุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจโดยไม่คานึงถึงผลกระทบที่เกิด
ขึน้ กับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทรัพยากรป่ าไม้ได้ถูกทาลายและลดลงเป็ น
จานวนมาก เพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ เมื่อป่ าถูกทาลายทาให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อดินและน้ า
นอกจากนัน้ ยังเชื่อมโยงกับปั ญหาอื่น ๆ ทัง้ ปั ญหาทางสังคม เศรษฐกิจ คุณธรรม และระบบนิเวศน์ ดังนัน้
เพื่อเป็ นการลดปั ญหาโลกร้อนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคีพจิ ารณาเห็นว่าการฟื้ นฟูและเพิม่
พื้น ที่ป่าไม่ตลอดจนการบารุง รักษาทรัพยากรป่ าไม้ให้ดารงเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อมของประเทศได้อย่างยังยื
่ นตลอดไป จึงจัดทาโครงการปลูกป่ า ขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อฟื้ นฟูและเพิม่ พืน้ ทีป่ ่ าสีเขียวให้มคี วามสมบูรณ์
3.2 เพื่อ รณรงค์ ปลูกจิตสานึ กและสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้ น ฟู
อนุรกั ษ์ป่าธรรมชาติ และให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
4.1 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
4.2 ประชาชนในเขตพืน้ ทีต่ าบลบ้านใหม่สามัคคี
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
บริเวณป่ าสาธารณประโยชน์ หมู่ 9 ตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีดำเนิ นกำร
6.1 เสนอโครงการ
6.2 ทาเรื่องขอต้นไม้ จากศูนย์เพาะชากล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
6.4 ดาเนินการตามโครงการ
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
10,000 บาท
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร

สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 พืน้ ทีป่ ่ าสีเขียวเพิม่ ขึน้
10.2 ประชาชนตาบลบ้านใหม่สามัคคีได้ร่วมปลูกป่ าและดูแลรักษาต้นไม้ มีจติ สานึกรักป่ าชุมชน

โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
1. ชื่อโครงกำร/กิ จกรรม/มำตรกำร
โครงการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี มีฐานะเป็ นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการ
จัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทัง้ ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ
ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็ นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไ ว้
ดังนัน้ การที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี จะบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็ นไป ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ทีก่ าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิ ดเผยและเทีย่ งธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระ
ต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ทจ่ี ะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวทีจ่ ะได้รบั ประกอบกัน
ดังนัน้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี เป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เกิ ด ประสิท ธิภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สูงสุ ด แก่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น จึงมีค วาม
จาเป็ นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัด ซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ สามัค คี ทุกโครงการและ
กิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ป ระชาชนได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ริ าชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้ องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์ การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่สามัคคี ที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย

5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี และชุมชนต่างๆ ภายในพืน้ ทีต่ าบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีดำเนิ นกำร
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานทีใ่ นการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานทีใ่ นการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงาน
ราชการ เป็ นต้น
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิ ต
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการทีจ่ ดั ซื้อจัดจ้างทัง้ หมด
- การจัดหาพัสดุเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขัน้ ตอน
- สามารถลดปั ญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

มำตรกำร กำรมอบอำนำจอนุมตั ิ อนุญำต สั ่งกำร เพื่อลดขัน้ ตอนกำรปฏิ บตั ิ รำชกำร
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร กำรมอบอำนำจอนุมตั ิ อนุญำต สั ่งกำร เพื่อลดขัน้ ตอนกำรปฏิ บตั ิ
รำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าทีใ่ ห้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กร
นัน้ ก็เพื่อเป็ นการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึง่ การพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบทีจ่ ะมอบหมายให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา จะพิจารณา
ถึงความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนัน้ เป็ นอย่างดี ด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ราชการ
ดังนัน้ การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ี
การบริหารราชการต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่์ อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการ
ตัด สิน ใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน แต่ ท ัง้ นี้ ต้ อ งมี
ผูร้ บั ผิดชอบต่อผลของงานซึง่ เป็ นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริห ารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัค คี ภายใต้กรอบอานาจ
หน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ราชการ
4. เป้ ำหมำย
คณะผูบ้ ริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีดำเนิ นกำร
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุ มตั ิ อนุ ญาต สังการ
่
แต่ง ตัง้ มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ริ าชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสังแต่
่ งตัง้
6.3 สาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รบั มอบหมาย
ทราบ
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

8. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
ทุกส่วนส่วนราชการ
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบตั ิงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มำตรกำร กำรออกคำสังมอบหมำยอ
่
ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร กำรออกคำสังมอบหมำยอ
่
ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่
6) พ.ศ.2552 ได้บญ
ั ญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไว้หลายเรื่องหลาย
ประการ รวมทัง้ มีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บญ
ั ญัติอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนิน การในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้เกิด
ช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขัน้ ตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึน้ องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่สามัคคี จึงได้กาหนดมาตรการให้มีการมอบอานาจของนายก ให้รองนายก ปลัด ได้ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ ายบริหารเป็ นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี
3.2 เพื่อให้เป็ นการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันของเจ้
่
าหน้าที่
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีดำเนิ นกำร
6.1 รวบรวมภารกิจทีอ่ ยู่ในอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพิจารณา
6.2 ออกคาสังมอบหมายหน้
่
าทีข่ องนายก ให้รองนายก ปลัด ปฏิบตั ริ าชการแทน
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้ าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ

กิ จกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน”
1. ชื่อโครงกำร : กิ จกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน”
2. หลักกำรและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปั จจุบนั ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน
การบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้ านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รบั ทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารในการปฏิบตั งิ านให้ประชาชนได้รบั รู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบตั งิ าน
ของภาครัฐเพื่อ ส่งเสริม บทบาทการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุ จริต
ประพฤติมิช อบในภาครัฐเสริม สร้างและพัฒ นาเครือ ข่ายในการติด ตามและตรวจสอบการทุ จ ริต และ
ประพฤติมชิ อบในภาครัฐให้มคี วามเข้มแข็งเพื่อให้มรี ะบบ และกลไกในการป้ องกันและตรวจสอบมิให้เกิด
การทุจริต หรือการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้ ำหมำย/ผลผลิ ต
ประชาชนภายในตาบลบ้านใหม่สามัคคี
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
6. วิ ธีดำเนิ นกำร
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับงบประมาณ รายการบัญชีรบั จ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัส ดุ ต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพัน ธ์เกี่ย วกับ การช าระภาษีท้องถิ่น และการรับ เรื่องร้อ งเรีย น
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี และปิ ดประกาศ
ข้อมูลดังกล่าวทีบ่ อร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี

10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ประชาชนได้รบั รู้ข้อมูล ข่าวสารที่ส าคัญ ของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบตั งิ าน

กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมชน
1. ชื่อโครงกำร : กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิน่ เป็ นสาคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็ นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผน
ชุมชนขึน้ มาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็ นการทางานเพื่อต้องการให้
ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมคิ ุ้มกัน ป้ องกันเงื่อนไขจาก
ภายนอกเข้าไปทาให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดัง้ เดิม และวิง่ ตามกระแสเงิน ทาให้ชุมชนได้รบั การ
เรียนรู้ รู้จกั ชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการ
แก้ไขปั ญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่ วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็ นพลัง
สาคัญในการแก้ไขปั ญหาทีต่ อบสนองความต้องการของชุมชน ในปั จจุบนั และป้ องกันปั ญหาทีจ่ ะเกิ ดขึน้ ใน
อนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชน
ในการพัฒนาอย่างมีเป้ าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปั ญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถกาหนดกิจกรรมทีต่ อบสนองความต้องการของชุมชนได้คดิ เป็ นและกล้าทีจ่ ะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้ ำหมำย
11 หมู่บา้ น ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
5. วิ ธีดำเนิ นกำร
5.1 ประชุมผูบ้ ริหาร กานันผูใ้ หญ่บา้ น เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียง
ตามสายในหมู่บา้ น
5.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บา้ นตามกาหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
6. ระยะเวลำกำรดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ 2561 - 2564)
7. งบประมำณดำเนิ นกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี

9. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทัง้ ทุนบุคคลและทุนสังคมที่มอี ยู่ได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รบั ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทัวถึ
่ งและเท่ าเทียม
ความร่วมมือกัน ของคนในชุ ม ชนจะก่ อให้เกิดทัศ นคติท่ีดี เอื้อ อาทรต่ อกัน ได้ รวมทัง้ ปลู กฝั งทัศนคติ
ค่านิยมทีด่ ใี ห้กบั ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ของตนเองได้

ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมตำบล ประจำปี
1. ชื่อโครงกำร : ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมตำบล ประจำปี
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
กฎหมายที่เกี่ย วข้องกับ การกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น เป็ น กฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รบั ทราบถึงความสาคัญของการ
กระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
สามัค คี จึงได้จดั ท าโครงการ ประชุ ม ประชาคมหมู่ บ้า นและประชาคมต าบลประจ าปี ขึ้น เพื่อ ให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิน่ ตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็ นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กบั ประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปี งบประมา
อีกทางหนึ่งด้วย
4. เป้ ำหมำย
ผูน้ าองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้นาชุมชนแพทย์
ประจาตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทัวไป
่
5. วิ ธีดำเนิ นกำร
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 แต่งตัง้ คณะทางาน
5.3 วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
5.4 เสนอโครงการ
5.5 ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ทีก่ าหนด
6. ระยะเวลำกำรดำเนิ นกำร
4 ปี (ปี งบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี

9. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ผู้ เข้า ร่ ว มประชุ ม ประชาคมสามารถเข้า ใจการบริห ารงานแบบการมีส่ ว นร่ ว ม ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการกระจายอานาจและเป็ นการสร้างทัศนคติท่ดี รี ะหว่างประชาชนและหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่

