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สวนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจิต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูใน
ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น
ไดแกการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้นมี ประสิทธิภาพมากขึ้นแต
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
(1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
(3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
(4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
(5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
(6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
(7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจบารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
(1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
(2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย
ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
(3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอน
ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหลานี้
(4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาด
ในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ

-2(5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
(6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม
(7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริตเปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่
ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
2. หลักการเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน
ปญหาลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
สวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวน
ทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการ
ทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผล
คะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยู
อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศ
มาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก
168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย
เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการ
ทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่
ลดนอยถอยลง
สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวก
พอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวา
การทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาว
ไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความ
รวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถ
ทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
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ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ.
2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริ ยธรรม เปนสังคมมิติ ใหม ที่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตาน
ทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สู ง ขึ้ น ได นั้ น การบริ ห ารงานภาครั ฐ ต อ งมี ร ะดั บ ธรรมาภิ บ าลที่ สู ง ขึ้ น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ และประชาชนต อ งมี
พฤติ กรรมแตกต า งจากที่ เ ป น อยูในป จ จุ บั น ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจ ริตประพฤติมิช อบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)
เพื่อกําหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยาง
ชั ด เจน อั น จะนํ า ไปสู การปฏิ บั ติ อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ บรรลุวัตถุป ระสงคและเป าหมายของการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรือ่ ง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาล และการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
ซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
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ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จึงแสดง
เจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีตอไป และเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตาน
การทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง
เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล
ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศ
ไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
วิสัยทัศน
“องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรียึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล สรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปรงใส ปองกันและปราบปรามการทุจริต”
พันธกิจ ( Mission )
1.ปลูกจิตสํานึกของการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
2.พัฒนากลไกการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ
3.สงเสริม สนับสนุนการจัดการองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง
วัตถุประสงคการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการ
ฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมื องที่ ดี
(Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิน่
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน
และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
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2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ขาราชการ
3) โครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการที่ ส นับ สนุ น ให ส าธารณะและภาคประชาชนเข า มามี ส ว นร ว มและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝ ายการเมื อง ขาราชการฝายบริห าร บุคลากรขององคกรปกครองสว นท องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตาน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการ
ปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายใน
การเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

-6-

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป
(พ.ศ. 2562 – 2564)

องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
มิติ

1. การ
สราง
สังคมที่
ไมทน
ตอการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

1.1 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการฝาย
การเมือง ขาราชการ
ฝายสภาทองถิ่นและ
ฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถิ่น

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

150,000

150,000

-

-

-

50,000

50,000

50,000

1.1.4 มาตรการสงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบรุ ี

-

-

-

1.1.5 มาตรการเสริมสรางองคความรู
ดานการตอตานการทุจริต

-

-

-

1.1.6 กิจกรรมใหความรูเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบรุ ี

-

-

-

1.2.1กิจกรรมปลูกตนไมเพื่อเพิม่
พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน ใน
พื้นที่ตําบลอินทรบุรีประจําป 2562

-

-

-

1.2.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนใน
พื้นที่สาธารณะในตําบลอินทรบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

10,000

10,000

10,000

1.2.3 โครงการอบรมใหความรูการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

10,000

10,000

10,000

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1.1 โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
1.1.2 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
1.1.3 โครงการฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานสวนตําบลและลูกจาง
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบรุ ี

หมายเหตุ

-7มิติ

1. การ
สราง
สังคมที่
ไมทน
ตอการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

1.3 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

รวม

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1.3.1 โครงการสรางภูมิคุมกันทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชนภายใต
หลักสูตรโตไปไมโกง

10,000

10,000

10,000

1.3.2 โครงการสงเสริมการเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็ก
และเยาวชนในโรงเรียน

50,000

-

-

370,000

320,000

320,000

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

รวมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
7 โครงการ 2 กิจกรรม 2มาตรการ

หมายเหตุ

-8มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.1 แสดงเจตจํานง
บริหาร ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ราช
ผูบริหาร
2. การ

การ
2.2 มาตรการสราง
เพื่อ
ปองกัน ความโปรงใสในการ
ปฏิบตั ิราชการ
การ
ทุจริต

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตนารมย
การปองกันและตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น

-

-

-

2.2.1 มาตรการสรางความโปรงใสใน
การบริหารงานบุคคล

-

-

-

2.2.2 กิจกรรมสรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

-

-

-

2.2.3 มาตรการออกคําสั่งมอบหมาย
อํานาจของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแกรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
และหัวหนาสวนราชการ

-

-

-

2.2.4 กิจกรรมควบคุมการเบิก
จายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป

-

-

-

2.2.5 กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ

-

-

-

2.2.6 กิจกรรมสรางความโปรงใสใน
การใชจายเงินงบประมาณ

-

-

-

2.2.7 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการจัดซื้อ – จัดจาง

-

-

-

2.2.8 กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบตั ิ

-

-

-

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.3 มาตรการใชดุลย 2.3.1 กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
พินิจและใชอํานาจ
ปฏิบัตงิ าน
หนาที่ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

หมายเหตุ

-9มิติ

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2.3.2 โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ

-

-

-

2.3.3 มาตรการมอบอํานาจอนุมตั ิ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ

-

-

-

2.3.4 มาตรการออกคําสั่งมอบหมาย
ของนายกองคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลอินทรบรุ ี และหัวหนาสวน
ราชการ

-

-

-

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ

2.4.1 กิจกรรมยกยองและเชิดชู
เกียรติแกบคุ คล หนวยงาน องคกร
ดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวม
ในกิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลอินทรบรุ ี

5,000

5,000

5,000

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบ หรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

2.5.1 มาตรการจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ

-

-

-

2.5.2 กิจกรรมใหความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบรุ ี

-

-

-

2.5.3 มาตรการแตงตั้งผูร ับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน

-

-

-

2.5.4 มาตรการดําเนินการเกีย่ วกับ
เรื่องรองเรียน กรณีมีบคุ คลภายนอก
หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบรุ ีวา
ทุจริตและปฏิบตั ิราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ

-

-

-

5,000

5,000

5,000

ภารกิจตามมิติ

2.3 มาตรการใชดุลย
บริหาร พินิจและใชอํานาจ
หนาที่ใหเปนไปตาม
ราช
หลักการบริหารกิจการ
การ
บานเมืองที่ดี
2. การ

เพื่อ
ปองกัน
การ
ทุจริต

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

รวมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2 โครงการ 9 กิจกรรม 7 มาตรการ

หมายเหตุ

-10มิติ

3. การ
สงเสริม
บทบาท
และการมี
สวนรวม
ของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3.1.1 มาตรการปรับปรุงศูนยขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

10,000

-

-

3.1.2 กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้ง
ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลอินทรบุรี

-

-

-

3.1.3 กิจกรรมใหความรูตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540

-

-

-

3.1.4 มาตรการเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สาํ คัญและหลากหลาย

-

-

-

3.1.5 กิจกรรมการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ
และทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลอินทรบรุ ีและการรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับเงินการคลัง

-

-

-

3.1.6 มาตรการจัดใหมีชองทางที่
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบรุ ี

-

-

-

3.2.1 โครงการจัดประชาคมแผน
ชุมชน

1,000

1,000

1,000

3.2.2 กิจกรรมการดําเนินงานศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวน
ตําบลอินทรบรุ ี

-

-

-

3.2.3 มาตรการกําหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องรองเรียน

-

-

-

3.2.4 กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผรู องเรียน/
รองทุกขรับทราบ

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

-11มิติ

3. การ
สงเสริม
บทบาท
และการ
มีสวน
รวมของ
ภาคประ
ชาชน

ภารกิจตามมิติ

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รวม

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3.3.1 มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบรุ ี

-

-

-

3.3.2 โครงการประชุมประชาคม
หมูบานและประชาคมตําบล ประจําป
2562

-

-

30,000

3.3.3 มาตรการแตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง

-

-

-

3.3.4 กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลอินทรบรุ ี

-

-

-

11,000

1,000

31,000

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

รวมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2 โครงการ 6 กิจกรรม 6 มาตรการ

หมายเหตุ

-12-

มิติ

4. การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องคกร
ปกครอง
สวน
ทองถิ่น

ภารกิจตามมิติ

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด

4.2 การสนับสนุน
ใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิ รือการ
บริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได

4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4.1.1 โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป ประจําป
งบประมาณ 2562

-

-

-

4.1.2 โครงการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน

-

-

-

4.1.3 กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน

-

-

-

4.2.1 กิจกรรมการายงานผลใช
จายเงินใหประชาชนไดรับทราบ

-

-

-

4.2.2 กิจกรรมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ
การจายและการใชประโยชนทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี

-

-

-

4.2.3 กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน

-

-

-

4.3.1 โครงการอบรมใหความรูดา น
ระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร
และสมาชิกสภาทองถิ่น

20,000

20,000

20,000

4.3.2 กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิน่

50,000

50,000

50,000

4.3.3 กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภา
ทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

-13-

มิติ

4. การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องคกร
ปกครอง
สวน
ทองถิ่น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต

4.4.1 มาตรการเฝาระวังการคอรรัป
ชันโดยภาคประชาชน

-

-

-

4.4.2 มาตรการสงเสริมและพัฒนา
เครือขายดานการปองกันการทุจริต

-

-

-

4.4.3 กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต

10,000

10,000

10,000

รวม

รวมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

80,000

80,000

80,000

466,000

406,000

436,000

3 โครงการ 7 กิจกรรม 2 มาตรการ
รวมทั้งสิ้น

รวมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
14 โครงการ 24 กิจกรรม
17 มาตรการ

หมายเหตุ

-14-

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลั กธรรมาภิ บ าล หรื อ การบริห ารจัดการที่ดี (Good Governance) เปน หลักสําคัญ ในการ
บริหารและการปฏิบั ติงานจะตองมีความสุ จริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริ มสร าง
จิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีก
ทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนป ญหา
เรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุก
ภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น
ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการ
ทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนํา
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมี
ประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรว มของประชาชนไปเปน แนวทางในการบริห ารจัด การนั้ น
ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปน
การสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แลว แตอยางไรก็ต าม
สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกร
ภาครั ฐ นั้ น ป จ จุ บั น ยั งคงอยู บ นความหลากหลายในองคป ระกอบหลักของธรรมาภิบ าลซึ่งประกอบดว ยหลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การ
พิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดาน
ความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการ
ดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริ หารราชการขององค การบริ หารสว นตําบลอิน ทรบุรี องคการ
บริหารสวนตําบลอินทรบุรีจึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม
2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)

-153. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางาน
ใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
150,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม
และจริยธรรม
2. ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น บุ ค ลากรมี ค วามรู ค วามเข า ใจและให ค วามสํ า คั ญ กั บ การป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานให กับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

-162. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
1. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัต น มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุ คคลในประเทศนั้น ๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ ย วของโดยตรงกั บ การพั ฒ นาคุ ณธรรมจริย ธรรมของคนในสั งคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ ” ซึ่งได รั บ
มอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจ
เกี่ ย วกั บ การให บ ริ การสาธารณะ การจั ดการทรัพยากรของชาติให เกิ ดประโยชนสู งสุด ตอ ประชาชนและต อ
ประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรม
ในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตามจากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหาร
สวนตําบลอินทรบุรีจึงเห็น ความสําคัญในการพัฒ นาบุคลากรในสั งกัด เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํ านึ กให มี
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อปลู กจิ ตสํ า นึ กให พนักงานเจาหนาที่องคการบริห ารสว นตําบลอินทรบุรี มีคุณธรรม
จริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ
2.2 เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึก
รวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรว มกัน
2.3 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ในการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล
3. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ
5.1 การจั ดกิ จ กรรมบรรยายเสริมสร างคุ ณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบ ริหาร ปลัดองค การ
บริหารสวนตําบลอินทรบุรีบรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่
5.2 จั ดกิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชนน อกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสีย สละ ชว ยเหลือ
แบงปนและเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสั งคม
หรือทําบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆที่ชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน
5.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ
6. ระยะเวลาในการดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)

-177. งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
9.2 พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวม
ในการสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและ
เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
9.3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
3. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และลูกจาง
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
1. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวล
จริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
แตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกัน
เปนหมูคณะอีกอยางที่ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกัน
มีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและไววางใจที่จะ
เขามารับบริการที่องคกรนั้นๆ
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมทั้งในดานคน ไดแก บุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี จึงไดมีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานสวน
ตําบลองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ดังกลาวนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
2.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน
2.3 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
2.4 เพื่ อสร า งจิ ตสํ า นึ กและความตระหนักที่จ ะไมกระทําการขัดกัน แหงผลประโยชนห รือมี
ผลประโยชนทับซอน
3. เปาหมาย
ผู บ ริ ห าร สมาชิ กสภา พนักงานสว นตําบล และลูกจาง องคการบริห ารสว นตําบลอิน ทร บุ รี
จํานวน 90 คน
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
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5. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและลูกจางองคการ
บริหารสวนตําบลอินทรบุรี โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ
ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณในการดําเนินการ
50,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
ประชาชนผู ม ารั บ บริ ก ารที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลอิ น ทร บุ รี ประเมิ น ความพึ ง พอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลการประเมินมาต่ํากวารอยละ 70
ผลลัพธ
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี เกิด
จิตสํานึกที่ดีในการตอตานการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
4. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี”
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระสําคัญประการหนึ่งที่มุงแกไข
ปญหาการผูกขาดอํานาจรัฐและการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม รวมทั้งการดําเนินการทางการเมืองที่ขาดความ
โปรงใส ไมมีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใชอํานาจที่ลมเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุงเนนการ
ทําใหบานเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนด ในหมวด ๑๓ จริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ โดยมีกลไกและระบบคือ ใหมีการจัดทําประมวลจริยธรรมเพื่อเปนมาตรฐาน
ทาง จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท และเพื่อใหการ
บังคับใหมาตรการทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กําหนดโทษของการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใหถือเปน
การกระทําผิดทางวินัยและในมาตรา ๒๘๐ ไดกําหนดใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือให
คําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
จึงไดมอบใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและสํานักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สํานักงาน ก.ถ.) เรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําประมวลจริยธรรมของฝายขาราชการประจํา เพื่อใหขาราชการและลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
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2. วัตถุประสงค
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล และ
เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และ
ตอสังคม ตามลําดับ
๕. ป องกั น การแสวงหาประโยชนโ ดยมิช อบ และความขัดแยง ทางผลประโยชนที่ อาจเกิ ด ขึ้ น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
3. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานนักงานสวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีอําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
5. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะทํางาน
6.2 ประชุมคณะทํางานจัดทํารางประมวลจริยธรรม เสนอผูบริหารเพื่อเห็นชอบประกาศ
6.3 จัดทําทําเลมประประมวลจริยธรรมสําหรับผูบริหาร และพนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลอินทรบุรี
6.4 ปดประกาศประมวลจริยธรรมโดยเปดเผยไว ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
6.5 เผยแพรประกาศใหกับสมาชิกสภา อบต. ผูนําชุมชน ไดรับทราบโดยทั่วกัน
6.6การติดตามการดําเนินงานของผูบริหาร พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี
6. ระยะเวลาในการดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณในการดําเนินการ
ไมมีงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี มีคุณธรรมจริยธรรม ความประพฤติของ
ขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล

-209.2 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ของ องคการบริหาร
สวนตําบลอินทรบุรี เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9.๓ เกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
9.๔ เกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และ
ตอสังคม ตามลําดับ
9.๕ ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
5. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”
1. หลักการและเหตุผล
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 –
2560) มุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ
รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อให
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา รอย
ละ 50 ในป พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการ
บริหารสวนตําบลอินทรบุรี จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตขึ้น เพื่อใหสามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
2.2 เพื่ อ สร า งจิ ต สํ า นึ ก และความตระหนั ก ในการประพฤติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมแก ค ณะ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
3. เปาหมาย/ผลผลิต
ขอมูล/องคความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องขึ้นไป
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตาน
การทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการปลูกจิตสํานึก

-212. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถื อ
ปฏิบัติอยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูล/องคความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร
6. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
1. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบ
ตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปน
การกระทําความผิด ทางจริยธรรมของเจาหนาที่ ของรัฐ ที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชน ข อง
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมี
การใช อิ ท ธิ พ ลตามอํ า นาจหน า ที่ ล ะความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน ส ว นตั ว โดยก อ ให เ กิ ด ผลเสี ย ต อ
ผลประโยชนสว นรวม ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น
แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงใน
องคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นอง
หรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครั ฐ โดยกํ า หนดให ห น ว ยงานควรมี การประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับองคการบริหารสวนตําบลอิน ทรบุ รี
เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติ
ของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน

-222. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางเกี่ยวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
2.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
2.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีมีจิตสํานึก
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
3. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน

-23-

มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพื้นที่ตําบลอินทรบุรี ประจําป
2562
1. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) ที่ทําใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตก
ในประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขป ญหา
ภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซ
ออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ
ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีจึงได
จัดทํากิจกรรม “ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพื้นที่ตําบลอินทรบุรี ประจําป 2562” เพื่อให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City ดังกลาว ดังนั้น
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีเพื่อใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมทั้งเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน
สาธารณะรวมกัน
2.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในตําบลอินทรบุรี
2.3 เพื่อใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุล
เพิ่มมูลคาทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกรอน
2.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและ
คลายรอนแกประชาชน
3. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน 200 ตน
4. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตําบลอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
5. วิธีดําเนินงาน
5.1 ประสานงานกับสวนราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนในทองถิ่นเขารวมกิจกรรม
5.2 จัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกตนไม
5.3 ขอรับการสนับสนุนพันธกลาไม พันธุไม เพื่อใชในโครงการ

-245.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนในทองถิ่น
5.5 ติดตามผล
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9.2 ทําใหเพิ่มพื้นที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน
9.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความ
รมรื่นในชุมชน
2. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่สาธารณะในตําบลอินทรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562
1. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
ดวยพื้นที่ตําบลอินทรบุรี มีพื้นที่ ๑7,๑88 ไร หรือคิดเปนเนื้อที่ ๒7.50 ตารางกิโลเมตร แบง
เขตการปกครอง ๑0 หมูบาน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร มีถนนที่ประชาชนใชในการคมนาคม
ขนสง การขนพืชผลทางการเกษตรไมวาจะเปนถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง มีแหลงน้ําเปนคลองสง
น้ํา แหลงน้ําธรรมชาติ โดยพื้นที่ตําบลอินทรบุรมี ีถนนสายสิงหบุร-ี ชัยนาท ตัดผานหมูที่ ๑, 2 และหมูที่ 5 ตําบล
อินทรบุรี ระยะทางประมาณ 2,5๐๐ เมตรหรือ 2.5 กิโลเมตร สงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ
อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูใชรถใชถนน การสัญจรไปมาในชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นที่และประชาชน
โดยทั่ ว ไป ตลอดจนทั ศนี ย ภาพในพื้ น ที่ ตํา บลอิ น ทร บุ รี ไมส วยงาม ดังนั้น เพื่อใหถนนสายสิงหบุรี - ชัย นาทเกิด
ทัศนียภาพที่มีความสวยงามเปนเอกลักษณ สะอาด นาอยูนามอง สรางความประทับใจและพึงพอใจแกประชาชนผู
ที่เดินทางสัญจรไปมา ผูติดตอราชการและเพื่อกําจัดวัชพืชที่ลําตนแข็งไมสามารถใชเครื่องตัดหญาตัดได ตองใช
เครื่องจักรในการดําเนินการกําจัด ลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ที่เกิดจากบดบังทัศนียภาพการใชรถใชถนน
จากวัชพืชที่
ขึ้นปกคลุมจํานวนมาก และลําตนสูงอาจสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชรถใชถนน จึงควร
ที่จะดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนโดยการจางเหมารถแบ็คโฮกําจัดตนไม วัชพืชลําตนแข็งที่ขึ้นปกคลุมและไดแผ
ขยายปกคลุมบริเวณริมถนนสายสิงหบุรี-ชัยนาท ซึ่งเปนทางสาธารณะภายในตําบลอินทรบุรี ที่มีผูใชรถใชถนนเสน
ดังกลาวเปนจํานวน
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกแหงหนึ่งที่ไดตระหนักถึง
ความสํ า คั ญ ในการการเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย พระบรมวงศานุ ว งศ ทุ ก ๆ พระองค การรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและไดจัดกิจกรรมเพื่อสนองพระราชดํารัสของทุกพระองคอยูเสมอ ซึ่งใน
กิจกรรมการปรั บปรุงภู มิทัศน บริ เวณถนนสายสิงหบุรี-ชัย นาท เปนการเฉลิมพระเกีย รติ พระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร-เทพยวรางกูล และเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

-25พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนการทําความดีถวายพอของแผนดินที่ทานทรงงานดานการเกษตร การ
ชลประทาน การบําบัดทุกขบํารุงสุขแกอาณาประชาราษฎร ประกอบกับดวยอํานาจหนาที่และภารกิจของ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ
รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค กรปกครองส ว นท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดภารกิจหนาที่องคการบริห ารสว นตําบลตองปฏิบั ติไวใน
มาตรา ๑๖ โดยในพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวกําหนดหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลใน (๒) การจัดใหมีและ
บํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา (๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะและ (๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การ
สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ฉะนั้น การดําเนินการปรับปรุง
ภู มิทัศน จึ งเป น หนึ่ งในภารกิ จ ที่ องค การบริห ารสวนตําบลอิน ทรบุรีจ ะตองดําเนิน การตามภารกิจ หนาที่ตาม
กฎหมายขางตน
ดังนั้น เพื่อเปนการดําเนินการตามภารกิจหนาที่ขางตน องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จึงได
จัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่สาธารณะในตําบลอินทรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหถนนสายสิงหบุรี-ชัยนาท เกิดทัศนียภาพที่มีความสวยงามเปนเอกลักษณ สะอาด
นาอยู นามอง สรางความประทับใจและพึงพอใจแกประชาชนผูที่เดินทางสัญจรไปมา ผูติดตอราชการ
2.2 เพื่อกําจัดวัชพืชที่ลําตนแข็งไมสามารถใชเครื่องตัดหญาตัดได ตองใชเครื่องจักรในการ
ดําเนินการกําจัด
2.3 เพื่อเปนการปองกันและลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ที่เกิดจากบดบังทัศนียภาพจาก
วัชพืชที่ขึ้นปกคลุมจํานวนมากและลําตนสูงบดบังการใชรถใชถนน ที่อาจสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของผูใชรถใชถนน
2.4 เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดสิงหบุรี และสนองนโยบายของจังหวัดสิงหบุรี
“สิงหบุรีเปนเมืองนาอยู อันดับหนึ่งของประเทศไทย”
3. เปาหมาย/ผลผลิต
ปรับปรุงภูมิทัศนถนนสายสิงหบุรี-ชัยนาท ทางหลวงแผนดินหมายเลข 311 ชวงระหวางหมูที่
๑, 2 และหมูที่5 ตําบลอินทรบุรี อําเภออินทรบุรีจังหวัดสิงหบุรี และถนนภายในหมูบานหมูที่ 1 – 10 ตําบล
อินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชนในตําบลอินทรบุรี
5. วิธีการดําเนินงาน
5.1 กองชางดําเนินการสํารวจพื้นที่บริเวณถนนสายสิงหบุรี-ชัยนาท ทางหลวงแผนดินหมายเลข
311 ชวงระหวางหมูที่ ๑, 2 และหมูที่ 5 ตําบลอินทรบุรี และถนนภายในหมูบานพรอมประมาณการคาใชจาย
5.2 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.3 ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนสายสิงหบุรี-ชัยนาท ทางหลวงแผนดินหมายเลข
311 ชวงระหวางหมูที่ ๑, 2 และหมูที่ 5 ตําบลอินทรบุรี และถนนภายในหมูบานโดยการจางรถแบคโฮ ขุดตอ
ถางปา
5.4 ติดตาม สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

-266. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
100,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ถนนสายสิงหบุรี-ชัยนาท ทางหลวงแผนดินหมายเลขที่ 311 ชวงระหวางหมูที่ ๑, 2 และหมูที่
5 ตําบลอินทรบุรี และถนนภายในหมูบานไดรับการปรับปรุงใหมีความปลอดภัย และสวยงาม
3. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
โครงการอบรมใหความรูการดําเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ (รัชกาลที่ 9) ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของ
ราษฎร พรอมทั้งไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความ
ชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ
โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอ
กิน” และขณะเดียวกัน ก็เป นการปู พื้นฐานไวสําหรั บ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหา
เฉพาะหนา เปนขั้นตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการ
สมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และ
ความต องการของชุ มชน สามารถวางแผนการผลิ ตที่ ส อดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ และความพร อ มของ
เกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมี สวนรวมของเกษตรกร
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมี
รายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
2. วัตถุประสงค
2.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลอินทรบุรี
2.2 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง
2.3 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
3. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
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5.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ
5.2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ
5.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
5.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 - 2564
7. งบประมาณดําเนินการ
10,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
9.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได มีรายไดเพิ่มขึ้น ลดรายจาย
9.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนภายใตหลักสูตรโตไปไมโกง
1. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่
สะทอนวิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 สวนที่ 3 มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่
ต อ งทํ า ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล (6) ส ง เสริ ม การพั ฒ นาสตรี เด็ ก เยาวชน ผู สู ง อายุ และผู พิ ก าร
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
และแกไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเ ปนคนที่สมบูรณ ทั้งด าน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ นั้น
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัด
โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ภายใตหลักสูตรโตไปไมโกง ขึ้น เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกัน
และคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่สําคัญ ที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปน
การปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มี
ความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มี
จิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการ
กระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต
2.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ
2.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวม
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตําบลอินทรบุรี จํานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ
เด็ ก และเยาวชนเกิ ด ความตระหนั ก รู สามารถแยกแยะถู ก ผิ ด ชั่ ว ดี สามารถนํ า ความรู
ประสบการณที่ไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข

-294. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
4.3 ดําเนินการตามโครงการ
4.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
6. งบประมาณดําเนินการ
10,000 บาท
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
9.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
9.3 เด็ ก และเยาวชนมี จิ ต สาธารณะ และพร อ มที่ จ ะเสี ย สละประโยชน ส ว นตน เพื่ อ รั ก ษา
ประโยชนสวนรวม
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
1. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ที่ทําใหเกิดปญหาเชน
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เด็กและเยาวชน
ไทยไมเห็นความสําคัญของการศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของ
ชาติ ดังนั้นจึงควรทําใหเด็กและเยาวชนรูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม และวัฒนธรรม โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพื่อใหเด็ก
และเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยู
รวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิย ม
ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคต
ของชาติ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน ขึ้น
เพื่อปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและ
เยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณคาของทรัพยากร
ตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของ

-30วัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่
ต อ งทํ า ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล (๖) ส ง เสริ ม การพั ฒ นาสตรี เด็ ก เยาวชน ผู สู ง อายุ และผู พิ ก าร
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได
2.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น
2.3 เพื่อสงเสริมใหเด็ กและเยาวชนเห็น คุณค าของทรั พยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟ อเผื่ อแผ และ
แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตําบลอินทรบุรี จํานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
4.3 ดําเนินการตามโครงการ
4.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
6. งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562
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กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เด็ กและเยาวชนสามารถนํ า แนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช ใ นการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวันได
9.2 เด็ ก และเยาวชนมี ภู มิ คุ ม กั น ทางสั ง คม สามารถใช ชี วิ ต ได อ ย า งสมดุ ล ท า มกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นได
9.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
1. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว 3 ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่
มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมิน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรปู กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perception Index :
CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปน
กลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความ
ยั่ ง ยื น รั ฐ จะต อ งให ค วามเป น อิ ส ระแก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยยึ ด หลั ก แห ง การปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครอง
ส ว นท องถิ่ น จะทํ า ได เ ท า ที่ จํ า เป น ตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปน ไปเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ได
สรางความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานอง
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ปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูง
ที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่
คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอื่น
และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผง
ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกป ระชาชนและยกระดับ มาตรฐานในการปองกัน การ
ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
2. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร
3. เปาหมาย/ผลผลิต
1. ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
2. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
3. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
1. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2. ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
3. จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
4. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
5. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
7. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
8. รายงานผลการดําเนินงาน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลผลิต
1. มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1ฉบับ
2.มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1ครั้ง
3.มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลลัพธ
1. การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
2. ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
1. หลักการและเหตุผล
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีเปน
บุคลากรที่มีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพ
โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตอง
เริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางาน
ที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนา
ระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปน
ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 เดือนตุลาคม
2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่ 19 เดือนมกราคม 2552
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
2. เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได
3. เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงาน
บุคคล
4. เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
3. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จํานวน 1
มาตรการ

-364. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
1. กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545
2. นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
3. ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
4. ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
5. สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไมนอย
กวารอยละ80
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมต่ํากวาระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของเจาหนาที่ได
2. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ

-37คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี พ.ศ. 2545ลงวันที่ 24เดือนตุลาคมพ.ศ. 2545ไดกําหนดใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน เดือนข าราชการองคการบริหารสวนตํ าบล ดวย
เหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของมาตรการการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได
3. เปาหมาย/ผลผลิต
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบลอินทรบุรี โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวน
ราชการเปนกรรมการ และขาราชการองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปน
เลขานุการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี โดยประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ
3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบลอินทรบุรี เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดย
เจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ มาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิ บัติ
ราชการ
4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบลอินทรบุรีรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนสวนตําบลอินทรบุรี
5. คณะกรรมการพิจ ารณาเลื่อนขั้นเงิน เดือนขาราชการองคการบริห ารสวนตําบลอิ น ทร บุ รี
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี พ.ศ. 2545ลงวันที่24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2556
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

-388. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
3. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลแกรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนราชการ
1. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น
ตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.
2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่น และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอ
กับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจ
หนาที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยาง
ยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหาร
ราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบันมาตรา 59 ที่กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ
เกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 60 กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 60 นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายก
องคการบริหารสวนตําบลได มาตรา 60/1 กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนผูบังคับบัญชาพนักงาน
สวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวนตําบล รองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มี
กฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ

-39พนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการการมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
2. เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3. เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
4. เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
3. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย
1. คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2. คําสั่งปลัดองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
3. คําสั่งหัวหนาสวนราชการมอบหมายใหพนักงานสวนตําบลรักษาราชการแทนในกรณีที่ไม
สามารถปฏิบัติราชการได
4. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ
2. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
4. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุก
เดือน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี

-409. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลผลิต
- มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 3 ฉบับ
ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
4. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
แนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลังองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
3. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจายตามงบประมาณที่ตั้งไว
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี

-419. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
9.2 ลดข อผิ ดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
9.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
5. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมี
การบริหารราชการอยางมีป ระสิทธิภาพและเกิด ความคุ มคาในเชิ งภารกิจ ของรัฐ และเกิดประโยชนสูง สุด กั บ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
2.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
2.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
2.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
2.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
3. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
5.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ
5.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
5.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
5.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
5.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ

-426. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ประชาชนได รั บ ทราบข อ มู ล ในการบริ ห ารงานของหน ว ยงานด ว ยความโปร ง ใสมี
ประสิทธิภาพ
9.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
9.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน
6. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
2.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
2.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
3. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผู
เสนองานในการจัดหาพัสดุ
5.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึง
ความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

-438. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
9.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
9.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได
7. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจ
และการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคการ
บริหารสวนตําบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา ๖๙/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการ
ดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ
วัตถุประสงคที่จะใชราคาและประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีเปนไปอยางโปรงใส
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัด
จางขององคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
2.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลัก
ธรร
มาภิบาล
2.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

-443. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรีที่ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย วิทยุชุมชน
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี หมูบานและวิทยุชุมชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
5.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
5.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหาร
สวนตําบลอินทรบุรี ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย วิทยุชุมชน หนวยงาน
ราชการ เปนตน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
9.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได

-458. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึ งพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี โดยดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขอ
อนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล ติดตามความคืบหนา และแจง
ผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบ
บริการที่เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับ
เงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรียังบริหารจัด การบริการสาธารณะ ตามเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัต ิร าชการของกรมสง เสริม การปกครองทองถิ่ น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน
ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข,
ดานการสงเสริมการพัฒ นาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย, ดานการ
ส ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ประเพณี ท อ งถิ่ น , ด า นการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว, ด า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
(การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความ
โปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปน
มาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
2. วัตถุประสงค
2.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
ไมเลือกปฏิบัติ
2.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
3. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
4. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดาน
ระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม
ผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริม
อาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดาน
การสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการ

-46สาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่)
5.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ
8. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ
9.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน

-472.3 มาตรการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจ การบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ ย วกั บ การลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานการอํ านวยความสะดวกและตอบสนองความต อ งการของประชาชน
ตลอดจนจัดใหมีการรับ ฟงและสํารวจความคิ ดเห็น ของประชาชนผูรับบริ การ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางาน
หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
2.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
2.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
2.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
3. เปาหมาย/ผลผลิต
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีใหสั้นลง
3.2 ประชาชนในพื้นที่ ตําบลอินทรบุรี
3.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
3.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
3.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
5.2 ประชุ มคณะกรรมการเพื่ อสํ ารวจงานบริ การที่ องค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น ต อ งปฏิ บั ติ
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ
ใหแกผูใตบังคับบัญชา
5.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
5.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ

-485.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลอินทรบุรีและผูบริหารทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
9.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
9.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
9.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทํา
ใหประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น
2. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
1. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่ง
เปนกฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
นอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปน
งานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและ
แกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึง
และแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

-492. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
2.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นได
2.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
2.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได
3. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีและผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหาร
สวนตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
5.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริ การปรับลดระยะเวลาการปฏิบั ติราชการและประกาศให
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
5.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
5.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
5.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
5.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
5.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
5.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน
บริการ
5.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการ
แกประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
5.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
5.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
5.6 มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการให บ ริ ก าร เพื่ อ นํ า
จุดบกพรองในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ

-507. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 - 2564
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
9.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ได
9.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผู
มาติดตอขอรับบริการ
9.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได
3. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
1. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกร
นั้น ก็เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม
เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่
การบริ ห ารราชการต อ งเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การ
อํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่ง
เปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ภายใตกรอบอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
3. เปาหมาย
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี หรือหัวหนา
สวนราชการ
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี

-515. วิธีดําเนินการ

5.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
5.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
5.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลอินทรบุรี หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2554
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลอินทรบุรี และหัวหนาสวนราชการ
1. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนท องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมี
หนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการ
เกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมี

-52สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการที่ กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยใชวิธีการบริหารกิจ การ
บานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา
6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต อ
ภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 วรรคสี่ อํานาจหนาที่ในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่นายกองคการบริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติหรืดําเนินการตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใดของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปน
อยางอื่น นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลก็ได แตถามอบปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือรอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทนใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ มาตรา 60/1
ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางองคการบริหารสวน
ตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวน
ตําบลใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจหนาที่ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย และมีอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริ การและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่ มีความยุงยาก จึงจําเปนต องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
2.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
2.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
2.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
3. เปาหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลอินทรบุรี และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
มอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี นายกองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีมอบหมายให
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี และหัวหนาสวนราชการ

-534. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือ สั่งการ
5.2 จั ด ทํ า หนั ง สื อ แจ ง เวี ย นให ทุ ก ส ว นราชการและผู รั บ มอบอํ า นาจให ป ฏิ บั ติ ร าชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
5.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
5.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุก
เดือน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 3 ฉบับ
9.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต

-542.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขา
รวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
1. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอัน
สําคัญในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพื่อ
สวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนตําบลอินทรบุรี ผูที่ทํา
คุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีอยางสม่ําเสมอ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต
และการต อ ต า นการทุ จ ริ ต แก บุ ค คล หน ว ยงาน องค ก รดี เ ด น ผู ทํ า ความดี มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และผู ทํ า
คุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับองคการบริหารสวนตําบลที่ควรไดรับการยกยองชมเชย และ
เปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขต
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลั ก
คุณธรรมและจริยธรรม
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลอินทรบุรี
2.2 เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
2.3 เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลอินทรบุรีมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
3. เปาหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี
- ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จั ดประชุ มชี้ แจงแนวทางการดําเนิน กิจ กรรมเพื่ อสรางมาตรการรว มกัน ในการกํ า หนด
หลักเกณฑการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน
5.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพื่อใหเปนแบบอยาง

-555.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผาน
การคัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
7. งบประมาณดําเนินการ
5,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีมีคานิยม ยกยอง
เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

-562.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
1. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนด
ดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมของ
องคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่
ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มี
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผล
ตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตํ าบลอินทรบุรี จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิ บั ติ
ราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานใหสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
2.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
2.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
3. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ

5.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร
ทองถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี
5.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
5.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

-578. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
2. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
1. หลักการและเหตุผล
องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลอิน ทรบุรี ใหความรว มมือกับ หนว ยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี เนื่องจาก
เห็นความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลอินทรบุรี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช.,
สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลวองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดย
ใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ
การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจําป ไดมอบหมายใหหน วยงานผูเบิ ก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้ แจงและอํานวยความสะดวกแก
เจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงาน
คลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวง
ไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวา
ราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
รั บ ผิ ด ชอบงานสอบสวนและดํ า เนิ น การทางวินั ย (ไมมีบุคลากรทางกฎหมาย) ดําเนิน การทางวินัย มีห นา ที่
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขอองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี เพื่อ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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3. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
4. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
9.2 องคการบริหารสวนตําบลอิน ทรบุรี มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริ ห าร
กิจการบานเมืองที่ดี
3. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
1. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความ
เดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจํา
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
อิ น ทร บุ รี ขึ้น เพื่ อดํ า เนิ น การมาตรการจั ด การในกรณี ไ ดรั บ ทราบหรื อรั บ แจง เรื่ องร องเรีย นต างๆ เจาหน า ที่
รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
2.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับ ทราบหรือรับ แจงหรือตรวจสอบพบการทุจ ริต
เปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
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3. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
5.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
5.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5.3 จั ด ประชุ ม ให ค วามรู เ จ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งร อ งเรี ย นเพื่ อ ใช เ ป น มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม
5.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหาร
สวนตําบลอินทรบุรีใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจ า หน า ที่ รั บ ผิ ดชอบดํ า เนิน การเกี่ย วกับ เรื่องรองเรีย นดําเนิน การจัดการเรื่องรองเรีย นของ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขอองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีโดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
4. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลง
นโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จึงได
จัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือ
ผูมีสว นไดเ สีย ไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอ
รองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการ
ชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทาง
หนึ่งดวย
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2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่ อสร า งจิ ตสํ า นึ กใหแก พนั กงานสว นตําบล ลูกจางประจํา บุคลากรทางการศึก ษาใน
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ยึด
มั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแี ละตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องร องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิช อบ เปนไปอย าง
รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม
3. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา บุคลากรทางการศึกษาในองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ
5.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความ
มั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน
5.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5
วัน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่

-61มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทํา
การของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ ที่จั ดเก็ บรวบรวมข อมูล ข าวสารและใหบ ริการวา “ศูนยขอมูล
ขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ
ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดองคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูล
ขาวสารองค การบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ใหบริการ ณ ที่ทําการองค การบริ หารสวนตําบลอิน ทร บุรี โดยมี
เจาหนาที่ประจําศูนยฯ เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะได
สามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรง
กับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแก ประชาชนอย างครบถวน ถูกตองและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง
2.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนได มีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบั ติงานขององค การ
บริหารสวนตําบลอินทรบุรี
3. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จํานวน 1 แหง
4. พื้นที่ดําเนินการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
5.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
5.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
5.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได
ขอมูลครบตามรายการที่กําหนด
5.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
5.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. งบประมาณดําเนินการ
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10,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
2. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี”
1. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญั ติ ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
บัญญัติไววาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยาง
นอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล
ความโปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเ ปน ไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบีย บองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี วาดว ย
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี เรื่อง คาธรรมเนียมการ
ทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีขึ้น
2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจน
เผยแพร จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
3.3 ขอมูลขาวสารอื่น
3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
3. เปาหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง
2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2562
จํานวน 1 ชุด
3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีเรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรอง
สําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
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5. วิธีการดําเนินงานโครงการ
5.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
5.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ
5.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
5.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร
เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
6. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 เปนตนไป ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
7. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
8. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ณ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ
3. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
1. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิด
การบริหารจัดการที่ดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานที่
จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสในการ
ทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ ขอมูล
ขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง
การเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้น
การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง
รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานขอองคการ
บริหารสวนตําบลอินทรบุรี
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ดังนั้น เพื่อเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีมีความโปรงใสในการทํางานมาก
ยิ่งขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
และความโปรงใส และเมื่อเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความ
รวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส
ในการทํางานและมีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
3. เปาหมาย/ผลผลิต
จํานวนผูเขารวมประชุมประชาคมตําบลอินทรบุรี จํานวน 70 คน
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
ใหความรูกับประชาชนในการประชุมประชาคมระดับตําบล
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนผูเขารวมประชุมประชาคม
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
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4. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
1. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญ
และหลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตาม
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีไดงายและสะดวกมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย
2.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
2.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
3. เปาหมาย/ผลผลิต
มี ขอมู ล ประเภทต า งๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้น ที่ และเขาถึงไดโ ดยสะดวกมากกวา 10
ประเภทขึ้นไป
4. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก
- แผนพัฒนาทองถิ่น
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจําป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร
5. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลอินทรบุรีและการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากใน
การบริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปองกันมิ
ใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
2. วัตถุประสงค
เพื่ อ เผยแพร ข อ มู ล ข า วสารในการปฏิ บั ติ ง านให ป ระชาชนได รั บ รู เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ก าร
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ
3. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัด
จาง จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีและปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
6. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี”
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร
ขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social
Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีไดงายและสะดวกมากขึ้น
2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
2.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย

3. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
- บอร ด ประชาสั ม พั น ธ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลอิ น ทรบุ รี รา นค า ชุม ชนตามชุ มชน/
หมูบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ
เคลื่อนที่
- ศูนยขอมูล ขาวสารขององคกรปกครองสว นท องถิ่ น มีเจาหนาที่ให บริการประจําและให
ประชาชนสืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัด
แถลงขาว
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- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน

-69มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองท องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการ
จัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคม
แผนชุมชน ประจําปงบประมาณ 2562 เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลอินทร
บุรีประจําป พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณ
ขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีในปถัดไป องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีจึงไดจัดใหมีโครงการประชุม
ประชาคมแผนชุมชน/หมูบาน ประจําป พ.ศ. 2562 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชน/
หมูบานและวางแผนพัฒนาทองถิ่น
2.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน
2.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน/หมูบาน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการ
บริหารสวนตําบล
2.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน
2.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสว นรวม
2.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน/หมูบาน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 10 ชุมชน ใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน/
หมูบาน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
5.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
5.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
5.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
5.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล
5.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
5.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน/หมูบาน
5.8 จัดทําแผนชุมชน/หมูบาน
5.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ
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6. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมหมูบาน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน/หมูบาน จํานวน 10
ชุมชน ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562
7. งบประมาณดําเนินการ
1,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชน/หมูบานและ
พัฒนาทองถิ่น
9.2 ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละหมูบาน
9.3 ไดแผนงานโครงการของหมูบาน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวน
ตําบล
9.4 ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของหมูบาน
9.5 ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
9.6 ประชาชนไดมีสวนรวมในการป องกัน และปราบปรามการทุจริ ตการปฏิบัติร าชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความต องการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จึงมีการจัดตั้งศูนยรับ เรื่อ งราว
รองทุกขเพื่ อไวสําหรับรับเรื่องร องเรี ยน/ร องทุ กข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาได อย าง
ถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
2.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลอินทรบุรี
2.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน
ในพื้นที่
3. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพืน้ ที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมี
สวนไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
4. วิธีดําเนินการ
4.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

-714.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
4.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความ
จําเปนและเรงดวน
4.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจัน ทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ชองทางรองทุกข/รองเรียน ดังนี้
5.1 ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5.2 ทางโทรศัพทและโทรสารหมายเลข 036-510804
5.3 ทางเว็บไซต
5.4 ทางไปรษณีย
6. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
8. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
8.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนได
มีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
8.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
8.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
3. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดให
มีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากที่สุด
ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี ประจําป ๒๕60 และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริงหรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จึงไดจัดทํามาตรการกําหนดขั้นตอน กระบวนการเรื่องรองเรียน เพื่อตอบสนอง
คามตองการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเปนสําคัญ
2. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน
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3. เปาหมาย/ผลผลิต
มีชองทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการรองเรียน
4. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก
- กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณจุดใหบริการที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี
- ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
- ผาน facebook
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่อง
รองเรียน
4. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่ องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติ ห น า ที่
ราชการทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรอง
ทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
2.2 เพื่ อ ให เ กิ ด การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการอย า งถู ก ต อ งโดยการนํ า ข อ เสนอแนะจากหน ว ย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
2.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
3. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 – 2564
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
9.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 17 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหดําเนินการตามขั้นตอนใน (๒) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาท องถิ่น ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลอิน ทรบุรี ในฐานะองค กร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น รู ป แบบองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล มี อ งค ก รในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 องคการบริหารสวน
ตําบลอินทรบุรี จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี และตัวแทนประชาชนจากทุ ก
ภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ให
สอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมฯ และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
3. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมตําบล
6. ระยะเวลาดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่ครบวาระการ
ดํารงตําแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี มีคณะกรรมการสนับสนุ นการจัด ทําแผนพั ฒนาองคก าร
บริหารสวนตําบลอินทรบุรี เพื่อเปนองคกรในการยกรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี เพื่อใช
เปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ความตองการของประชาคมและชุมชน/หมูบาน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการ
ทุจริต
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2. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 2564
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ ยวข องกับ การกระจายอํานาจและองคกรปกครองสว นท องถิ่น เปนกฎหมายที่
คอนขางใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จึงไดจัดทํา
โครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 2564 ขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบได
เพื่อเผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และพรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานในปงบประมาณที่ผานมา
อีกทางหนึ่งดวย
3. เปาหมาย
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทย
ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 500 คน
4. วิธีดําเนินการ
4.1 ติดตอประสานงานกับเจาของสถานที่
4.2 แตงตั้งคณะทํางาน
4.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการประชุม
4.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
4.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ 2564
6. งบประมาณ
30,000 บาท
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
8. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ประชาคมสามารถเข า ใจการบริ ห ารงานแบบการมี ส ว นร ว ม ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น
3. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่ องค การบริ ห ารส ว นตําบลอิน ทรบุรี ไดดําเนิน การตามข อบัญ ญัติงบประมาณรายจ าย
ประจํ าป ในด า นการจั ด ซื้ อจั ด จ า งขององค ก รปกครองสว นท องถิ่น ในรอบปง บประมาณ และสงเสริมให ภ าค
ประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหาร
สวนตําบลอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน(โดยวิธีผานการประชาคม)ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน
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3. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 10 หมูบาน
4. วิธีการดําเนินการ
4.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลอินทรบุรี อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ไดมีกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตํ าบล
อินทรบุรี ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน
เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปน
กรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
4.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อ
เรียนรูทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการทุกปงบประมาณ
6. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดและกองคลังองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
8. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
8.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลอินทรบุรี
8.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง
4. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ตอไป
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาด ว ย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จึงไดจัดทํา
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี มีการขับเคลื่อน
อยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุ ขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย
กําหนด

2. วัตถุประสงค
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2.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
2.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลอินทรและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลอินทรบุรี
2.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี
3. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล
5.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
5.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
5.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11
ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบดวย
(1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
2 คน
(3) ผูทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหนาสํานักงานปลัด
เปนผูชวยเลขานุการ
(6) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
เปนผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
1) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลอิ น ทร บุ รี ตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีปละ 2 ครั้ง
เปนอยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี
3) จั ดทํ าแบบประเมิ น ผลและแบบรายงานผลการประเมิ น การปฏิ บัติ ร าชการของ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป
4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี มอบหมาย
5.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
5.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
5.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
5.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการ
บริหารสวนตําบลอินทรบุรี พรอมตัวชี้วัด
5.9 การติดตามและประเมินผล

-785.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการแกไขตอไป
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

-79มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ 2562
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหาร
สวนตําบลอินทรบุรี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึง่ การตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่
แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่
กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ
ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติ งานขององคการบริหารสวนตําบลอิน ทร บุ รี
เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
2.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และ
ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
2.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
2.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
3. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการ
บริหารสวนตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
5.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
5.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน
รวมทั้ งการบริ ห ารงานด า นอื่ น ๆ ขององค กรปกครองสว นทองถิ่น ให เ ป น ไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ
ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน
และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
5.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทาง
ราชการกําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
5.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
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6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น
9.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
9.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด
9.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง
2. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กําหนด เปน
ประจําทุกป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตํ าบล
อินทรบุรีทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ตามกําหนด
3. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการ
ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
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6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
3. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวา
จะเปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ ย งของหน ว ยงานให อยู ในระดั บ ที่ ยอมรั บ ไดซึ่งจะทําใหป ฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลัง
ประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอ
หารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีใน
หนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี
ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ
วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์
ผล ทั้ ง นี้ สาเหตุ ส ว นหนึ่ ง อาจเกิ ด จากการกํ า หนดหน า ที่ แ ละมอบหมายงานในหน ว ยงานไม เ หมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบั ติ งานทั้ งกระบวนการใหบุ คคลใดบุคคลหนึ่ งเพี ย งคนเดีย ว การควบคุ มสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนด
ระบบการควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ การปฏิบัติงานในหนวยงานจึ ง ได
กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลทับยาขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากร
เป น ไปอย างประหยั ดและคุ มค า โดยลดขั้ น ตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ย งหรือผล
เสียหายดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
2.3 เพื่ อให บุ คลากรมี การปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญ ญา ขอตกลง ระเบีย บ
ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
3. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่
ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค

4. วิธีดําเนินการ
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4.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
4.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อให การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุป
ขอมูล
4.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลอินทรบุรีและผูบริหารทราบ
5. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
6. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานักองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจ
4. การปฏิบัตใิ นหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
วางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
9.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
9.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
9.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
9.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)

-834.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง
ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงิ น การคลั งเกิ ด ความโปร ง ใสไม เ กิ ด การทุจ ริ ต คอรรัป ชั น มี ก ารทํ างานมี กระบวนการที่โ ปร งใส สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
2.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
2.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
2.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไข
การทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได
3. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ภายในเกาสิบวันนับแต
วันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอ
ผูบริหารทองถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ 2562 และดําเนินการอยางตอเนื่อง
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
9.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
9.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ

-842. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ
คลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่ อเปน
รายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม
คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการ
ขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการ
ใชประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี เกิดความโปรงใสตรวจสอบได
3. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
4. วิธีการดําเนินการ
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน
กรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ใหประชาชนทราบทางชองทาง
ตางๆ เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
6. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
8. ตัวชี้วัด
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
9. ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลอินทร
บุรี ทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี

-853. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวน
รวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมโดยผ านช องทางหรื อกลไกในการรว มเป นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัด จา งของ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูล
ขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปด
จากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
2.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา
3. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
5.1 คั ดเลื อกตั ว แทนชุ มชนจากการประชุ มประชาคม เพื่อเลือกตัว แทนชุ มชนเขารว มเป น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
5.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมี
ผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขา
รวมตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย
5.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อให
เจาหนาที่และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจาง
อยางละเอียดและถูกตอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
10. ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชน
รวมตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน

-864.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข
และหลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึด
เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือ
การตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่น และ
ผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น และทํ า ให ก ารแก ไ ขป ญ หาของประชาชนหรื อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู
ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีเพิ่มพูนความรู ความ
เขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จึงไดจัดทํา
โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี เพิ่มพูนความรูความ
เขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
2.2 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
2.3 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี มีความรูความเขาใจมิ
ให ดํ า เนิ น กิ จ การที่ เ ป น การขั ดกั น ระหวา งประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
2.4 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี มีความรูความเขาใจใน
แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จํานวน 4 คน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลอินทรบุรี จํานวน 18 คน รวม 22 คน
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี

-875. วิธีดําเนินการ

5.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน
5.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคก าร
บริหารสวนตําบลเขารับการอบรม
5.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
5.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
7. งบประมาณดําเนินการ
20,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
9.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
9.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองค การบริ หารสว นตํ าบลอิ นทรบุรี มีความรูความเขาใจมิ ให
ดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
9.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริห ารสวนตํ าบลอิน ทรบุรี มีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
2. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งที่องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดาน
การปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอ
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารั บ การ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร
พัฒนาทองถิ่น ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจ
ในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่

-882.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
2.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง
3. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จํานวน 18 คน
4. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี และหนวยงานที่จัดฝกอบรม
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบล
อิ น ทร บุ รี และหน ว ยงานภายนอก เพื่ อเป น ขอมูล ในการจัด สงสมาชิ กสภาท อ งถิ่น เขา รับ การอบรมหรื อ ร ว ม
ประชุมสัมมนาแลวแตกรณี
5.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อ
สงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ
5.3 แจ งให ส มาชิ กสภาท องถิ่น ผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุป ผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบล
5.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนิ น การประเมิ นผลการฝ กอบรมของสมาชิ กสภาท องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ผลลัพธ
9.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
9.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
9.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
10. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จํานวน 18 ราย ไดรับการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงาน
3. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปน
กลไกสําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหาร
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปน
อิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความ
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มีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสู
ความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีและลดการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนิน งานองค การบริหารสวนตําบล เพื่อให การ
ปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
2.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
2.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น
3. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จํานวน 18 คน
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีการดําเนินงาน
5.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม
5.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อ
จั ด จ างโครงการต า งๆ การแปรญั ตติ ร า งข อบั ญ ญัติ ป ระจํา ป การตรวจรายงานการประชุ ม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
5.3 สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี
6. ระยะเวลาดําเนินงาน
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ผลลัพธ
9.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
9.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ
ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของ
สวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการ
กระทําคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน ว ยงานภาครั ฐ ทั้ งนี้ เพื่ อให การบริ หารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอัน จะทําให
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
2. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชน/หมูบานองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
5.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน
5.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการ
คอรรัปชันได
9.2 มี ก ารมอบหมายให ค ณะกรรมการชุ ม ชน หรื อ ตั ว แทนชุ ม ชนเป น หน ว ยเฝ า ระวั ง การ
คอรรัปชันในระดับองคการบริหารสวนตําบล
2. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ แกไขเพิ่มเติ มถึ ง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไป
เพื่ อประโยชน สุขของประชาชน โดยใช วิ ธีการบริห ารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรว มของ
ประชาชนในการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาองค ก ารบริห ารสว นตํา บล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
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2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก
ค า นิ ย ม การบู ร ณาการ การสร า งความเข มแข็ง และการพัฒ นาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต
ปญหาเกี่ยวกับการทุจ ริต คอรรัปชั นสามารถเกิ ดขึ้ น ไดในทุ กวงการ ไมวาจะเปนวงการระดั บ
ทองถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี มีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมี
ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปใน
การรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนา
ทองถิ่น ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ในการรวมคิด รวมพิจารณา
รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีพิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึง
ได จั ด ทํ ามาตรการส งเสริ มและพั ฒ นาเครื อขายดานการปองกัน การทุจ ริตขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับ สนุน การ
ดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2.2 เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการ
ทุจริต
2.3 เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่องคการบริหารสวนตํ าบล
อินทรบุรี
3. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลอินทรบุรี เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี
4. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดาน
การปองกันการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณ
ใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย
3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลอินทรบุรี ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่ อ
ปองกันการทุจริต
4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อป องกัน
การทุจริต
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตํ าบลอิน ทร บุรี กับบุคคล
องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
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7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี
3. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่
ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขั บ เคลื่ อนต า งๆ ให เ กิ ดการเฝ า ระวั ง ป องปรามการทุจ ริต ในรูป แบบการกระตุน ใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
2.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
3. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในตําบลอินทรบุรี
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
5.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ จุดประชาสัมพันธประจําหมูบาน
5.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
5.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
5.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
5.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
10,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
9.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข

ภาคผนวก

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
เรื่อง แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ. 2562 – 2564
ขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี
..........................................................
ตามหนังสือสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ที่ ปช 0004/ว0096 ลงวันที่ 18
ธันวาคม 2560 ไดขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.
2561 – 2564) เพื่อเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการตอตาน
การทุจริตอยางเปนรูปธรรม สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมไดจัดสงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตให
สํานักงาน ป.ป.ช. หรือไดสงเกินกําหนดเวลา จึงขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) พรอมรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :
SAR) และใหจัดสงสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด นั้น
เพื่อเปนการแสดงเจตนารมณในการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรีจึงจัดทําและประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ. 2562 –
2564 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
อินทรบุรี ตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕61

(นายศรีคํารณ สุวรรณสัมพันธ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี

