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คำนำ
จากสถานการณ ก ารทุ จริ ตที ่ มี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ต อเนื ่ อง และ
บทเรียนที่ไดรับจากการแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผาน
มาสูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการดำเนินงานดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตองตอบโจทยตอปญหา
หรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริงและเพื่อใหเกิด
การบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง
เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน :
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศ
ไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปน
สังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชน เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร จึงแสดงเจตจำนงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๓ ป (พ.ศ.256๒ – 2564) เพื่อใชเปนกรอบ
แนวทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหม
มาสตร ตอไป
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สวนที่ 1
บทนำ
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

การวิเคราะห ความเสี่ยงในการเกิด การทุจริต ในองค กรปกครองสวนท องถิ่น มีวัตถุประสงค เ พื่ อ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก
การกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค
สำคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แตในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรื อลั กษณะป ญหาของการทุ จริ ตที ่ เกิดจากการขาดความรู ความเข าใจและขาดคุ ณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรื อลั กษณะป ญหาของการทุ จริ ตที ่ เกิ ดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำใหคน
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทำพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร ง ใส การทุจ ริตในปจ จุบ ัน มีร ูป แบบที่ซับ ซ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้

๖

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทำใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทำ
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวขางตน เปนเพียง
ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละแหงสามารถนำ SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใชในการวิเคราะห
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงไดตามความเหมาะสม

2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลำดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิ งลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง
3 คะแนน จากป 2558 ได ลำดั บที ่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ ่ งสามารถสะท อนให เห็ นว าประเทศไทย
เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง

๗

แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจ ริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทำใหการทุจริตเปนปญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทำใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานที่ไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั ้ งชาติ ต  า นทุ จ ริ ต” มี เ ป า หมายหลั กเพื่ อให ป ระเทศไทยได ร ับ การประเมิน ดัช นี การรับ รู การทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนต องมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 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 เพื่อใหการดำเนิน การขับ เคลื่ อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจ ริตบั งเกิด ผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 256๐ - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิ บ ั ต ิ การองค กรปกครองส ว นท องถิ่น ต น แบบ ดานการปองกั น การทุ จ ริ ต (พ.ศ. 25๖๒-256๔)
เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง

๘

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2) เพื ่ อยกระดั บ จิ ตสำนึ กรั บ ผิ ดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิน่
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่ นมีจิ ตสำนึกและความตระหนั กในการปฏิบ ัติห นาที่ร าชการใหบังเกิดประโยชนส ุ ขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรว มและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทำแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสำนึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสำนึกรักทองถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ

๙

ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

๑๐

สวนที่ ๒
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สวนที่ 2

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๓ ป ( พ.ศ.256๒ – 2564 )
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสรางสังคมที่ไมทนตอการ
ทุจริต

1.1 การสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแก
บุคลากรทั้งขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝาย
ประจำขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น
- โครงการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
- โครงการ ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
การทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชนทับซอน แก
ผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ ลูกจางและ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการ
ตอตานการทุจริต”
1.1.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใน
การประพฤติตามประมวลจริยธรรม
- มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร

ป 2562

ป 2563

ป 2564

๓,000

๓,000

๓,000

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

๒

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1.1.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักที่
จะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
- มาตรการ “จัดทำคูมือ การปองกันผล
ประโยชนทับซอน”
- มาตรการ “ ปลูกฝงองคความรูใหมี
ความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
- กิจกรรม ใหความรู เรื่อง ผลประโยชน
ทับซอนใหกับบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตำบล

1.2 การสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น

1.2.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใน
การตอตานการทุจริต
- โครงการ สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก
และเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ป 2562

ป 2563

ป 2564

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ
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๓

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1.2.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใน
การรักษาผลประโยชนสาธารณะ
- โครงการ รักษาความสะอาดถนนสาย
หลัก สายรอง และการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน
1.2.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานทาง
การเกษตรตามพระราชดำริ เศรษฐกิจ
พอเพียง

1.3 การสรางจิตสำนึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

1.3.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใน
ความซื่อสัตยสุจริต
-

ป 2562

ป 2563

ป 2564

๕,000

๕,000

๕,000

๕๐,000

๕๐,000

๕๐,000

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

10

๔

11

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1.3.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใน
การตอตานการทุจริต
- มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดาน
การตอตานการทุจริต”
1.3.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใหมี
จิตสาธารณะ
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

มิติที่ 1

รวม

๗ โครงการ
๕ มาตรการ
๑ กิจกรรม

ป 2562 ป 2563 ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

๕๘,000

๕๘,000

๕๘,000

หมายเหตุ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

๕

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหารราชการเพื่อปองกัน 2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การทุจริต
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
- กิจกรรม ประกาศเจตจำนงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งใน
เรื่องการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตำแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
- กิจกรรม สรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล
- กิจกรรม สรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
- มาตรการ ออกคำสั่งมอบหมายของ
นายกอปท. ปลัดอปท.และหัวหนาสวน
ราชการ

ป 2562

ป 2563

ป 2564

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

12

๖

13
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

๗

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช
ประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
- กิจกรรม เผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อ – จัดจาง
- โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไมเลือกปฏิบัติ
- กิจกรรม สำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและ
2.3 มาตรการการใชดุลย
ระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
พินิจและใชอำนาจหนาที่
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละ
ใหเปนไปตามหลักการ
ขั้นตอนเปดเผย ณ ที่ทำการและในระบบ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เครือขายสารสนเทศขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ

มิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

-

-

-

2,000

2,000

2,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

-

-

-

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

หมายเหตุ

14
๘

ภารกิจตามมิติ

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู
มีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ
- มาตรการ มอบอำนาจของนายก อปท.
- มาตรการ การออกคำสั่งมอบหมายของ
นายก อบต.ปลัด อบต. หัวหนาสวนราชการ

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล
2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ ที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
ดำเนินกิจการการประพฤติ จริยธรรม
- โครงการ พอแมดีเดน
ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/
บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะ
ของทองถิ่น
-

15

๙

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.5 มาตรการจัดการ ใน
กรณีไดทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากร
ในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและการ
บริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
- มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ
- กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตำบลโกงธนู
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงาน
ราชการ จังหวัด อำเภอที่ไดดำเนินการตาม
อำนาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- มาตรการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
- กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร

ป 2562

ป 2563

ป 2564

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

๑๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

๑๑

2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่
โดยมิชอบ
- มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน

มิติที่ 2

รวม

3 โครงการ
7 มาตรการ
๗ กิจกรรม

-

-

-

๒2,000

๒2,000

๒2,000

ไมใชงบประมาณ
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

๑๒

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3.การสงเสริมบทบาทและการ 3.1 จัดใหมีและเผยแพร
มีสวนรวมของภาคประชาชน ขอมูลขาวสารในชองทางที่
เปนการอำนวยความสะดวก
แกประชา ชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ
- โครงการ อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
- มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คำนวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติการ เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับ ที่
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
เผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได
- มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร
- กิจกรรม สื่อประชาสัมพันธตางๆของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร

ป 2562

ป 2563

ป 2564

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

ไมใชงบประมาณ

๑๓18

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติ

ภารกิจตามมิติ

3.2 การรับฟงความคิดเห็น
การตอบรับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน / รองทุกขของ
ประชาชน

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปน
ประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของ
ประชาชน
- กิจกรรม สื่อประชาสัมพันธตางๆของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมาสตร
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตาม
อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น
- โครงการ จัดประชาคมหมูบาน/ตำบล
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่น
สามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
- กิจกรรม การดำเนินงานศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณ
อักษร ใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ได
ทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผล
การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

๒0,000

๒0,000

๒0,000

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

หมายเหตุ

๑๔
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

๑๕

- กิจกรรม รายงานผลตรวจสอบขอเท็จ
จริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
3.3.1 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ
- มาตรการ แตงตั้งคณะกรรมการการ
จัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
- มาตรการ แตงตั้งคณะกรรมการ
3.3 การสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมบริหารกิจการของ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น บริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
3.3.2 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดหาพัสดุ
-มาตรการ แตงตั้งเปนกรรมการ
ดำเนินการจัดหาพัสดุ
3.3.3 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
- มาตรการ แตงตั้งเปนกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

มิติที่ 3

รวม

2 โครงการ
6 มาตรการ
4 กิจกรรม

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

๒0,000

๒0,000

๒0,000

ป 2563

ป 2564

มิติ ที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2562
งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ
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หมายเหตุ
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4.การเสริมสรางและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำ
4.1 มีการจัดวางระบบและ
ระบบควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล
รายงานการควบคุมภายใน
- โครงการ จัดทำแผนการตรวจสอบ
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
ภายในประจำปงบประมาณ
แผนดินกำหนด
- กิจกรรม การจัดทำรายงานการควบคุม
ภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน
4.1.2 มีการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมีการ
จัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กำกับดูแล
- กิจกรรม การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชน มีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตามชองทางที่
สามารถดำเนินการได

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย
ขาราชการ พนักงานจาง ลูกจาง
21

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

๑๗

4.3 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
- กิจกรรม ประชุมประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตำบลประจำป
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
- กิจกรรมตรวจรับ/ตรวจการจาง
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจการ
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ที่เกี่ยวของไดกำหนดไว
-กิจกรรม อบรมใหความรูดานระเบียบ
กฎหมายทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถิ่น
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของไดกำหนดไว
โดยไมฝกใฝฝายใด
-กิจกรรม อบรมใหความรูดานระเบียบ
กฎหมายทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถิ่น

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ
-

-

-

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

หมายเหตุ
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน Community
และบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต

4.4.1 สงเสริมใหมีการดำเนินการเฝาระวัง
การทุจริต
-กิจกรรม การแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต
- กิจกรรม ประชุมประจำเดือน

มิติที่ 4

รวม

1 โครงการ
0 มาตรการ
8 กิจกรรม

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

-

มาใชงบประมาณ

0

0

0

สวนที่ 3

๒

สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบตั ิการฯ
มิติที่ 1 การสรางสังคมทีไ่ มทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการการเมืองฝาย
สภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสำคัญในการบริหารและการปฏิบัติงาน
จะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบตอ
หนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
และนำไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชั่นที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาค
สวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทำใหปญหาการคอรรัปชั่นลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนำหลักธรร
มาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยาง
เขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสำนึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปใน
ทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปน
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวาง
กรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึง
นับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สำหรับ
กรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบัน
ยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลัก
ความโปร งใส (Transparency) หลั กความรั บ ผิ ดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีป ระสิทธิ ภ าพ
(Efficiency) และหลักการมีส วนรว ม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองคป ระกอบหลักของธรรมาภิบ าล
เหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสำหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคำนึงถึงกรอบ
เปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดีไดตอไป
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร องคการบริหารสวนตำบลพรหม
มาสตร จึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค

๓

1. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรร
มาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม สามารถนำไปใชในการปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่โดยมีความ
สำนึกรับผิดชอบตอผลการดำเนินงานของตนเอง
2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีความรูความเขาใจและใหความสำคัญ
กับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได
4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร สามารถนำองคความรูตางๆ ไป
ประยุกตใชในการทำงานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน
ของประชาชนในตำบลเปนสำคัญ
4. เปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานองคการบริหารสวนตำบลและพนักงานจาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทำกำหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณที่ใชในการดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม
2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ (Anti Corruption)
3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไป
ประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได
4. ผู  บ ริ ห ารท อ งถิ ่ น บุ คลากรสามารถนำองค ความรู ต างๆ ไปประยุ กต ใช ในการทำงานให ก ั บ องค กรได อย า งมี
ประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา ขารากชาร ลูกจางและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
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๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐบาลไดใหความสำคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกำหนดแนวนโยบายไวหลายแหลงไดแก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติวา มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดำรง
ตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ แตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นในหมวดที่ 5
ลาตรา 78 (4) บัญญัติใหพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ
ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อใหการพัฒนาราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใช
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนแนวทางการปฏิบัติราชการ
แผนบริ ห ารราชการแผ นดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที่ 8 การบริห ารจัดการที่ดีร ะบุไวว า 8.1.3 พัฒ นา
ระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่องเพื่อใหมีขีดความสามารถในการปฏิ บัติ
ราชการและการสงมอบบริหารสาธารณะโดยจะเนนการพัฒนาขาราชการในตำแหนงที่มีความสำคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศและสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมทั้งจะวางมาตรการสำหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจาย
คาตอบแทนที่เปนธรรม ตามผลงานเพื่อใหเกิดขวัญและกำลังใจในการพัฒนาผลงาน และ 8.15 เสริมสรางมาตรฐานดานคุธรรม
จริยธรรมใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐพรอมทั้งปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจังเพื่อใหภาคราชการเปนที่เชื่อถือ
ไววางใจแกประชาชน
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการ
ไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกำหนดแนวทางการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ตามกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย และดำเนินการอยางตอเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม
ปจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดกำหนดนโยบายสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรร
มาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ประกอบกับ
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไดแก
ขอ 2 การซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งดีงามเพื่อสวนรวม
ขอ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
ขอ 11 มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ หรือกิเลศ มีความละอาย เกรง
กลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา
ขอ 12 คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติมากวาผลประโยชนของตนเอง
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ไดจัดทำประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตำบลพรหมมา
สตร ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนศรัทธา เชื่อถือไววางใจ ยก
ยองและชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไปสำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ไดเห็นความสำคัญและ
ความจำเปนในการนำนโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายกำหนดไว มาสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล
เปนรูปธรรมซึง่ แนวทางหนึ่งที่สำคัญคือการใหความรู สรางความเขาใจและสรางทัศนคติเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรร
มาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา
๓. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเขาอบรมไดมีความรู ความเขาใจ ความสำคัญ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาล ที่
บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสำคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความโปรงใส
2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ในการจัดซื้อ
จัดจาง
2.3 เพื่อปลูกจิตสำนึกและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นใหกับขาราชการและพนักงานจาง
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2.4 เพื่อสงเสริมใหผูเขาอบรม นำความรู ที่ไดรับ มาใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงานใหมีคุณลักษณะเปน
ขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม
๔. เปาหมาย
ประกอบดวย
1. พนักงานสวนตำบล
2. พนักงานจาง
๕. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร

อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

๖. วิธีการดำเนินการ
จัดฝกอบรม ใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยวิธีการบรรยาย
๗. ระยะเวลาการฝกอบรม
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
๘. งบประมาณดำเนินการ
จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจ ความสำคัญ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาล ที่
บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสำคัญเสริมสรางภาพลักษณขอหนวยงานใหความโปรงใส
8.2 ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ในการจัดซื้อจัด
จาง
8.3 ผูเขารับการอบรมมีจิตสำนึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ตอประเทศชาติและประชาชน
8.4 ผูเขารับการอบรม สามารถนำความรู ที่ไดรับ มาใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงานใหมีคุณลักษณะเปน
ขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม
11.การประเมินผล
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จะประเมินผลการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบ
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกา
ภิวัตน มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
ใชอำนาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบใน
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หลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรม
ในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดเพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสำนึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทำโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกใหพนักงานเจาหนาที่องค การบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดำเนินชีวิตสวนตัว และใน
การปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกรวมในการเสริมสราง
สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันทะ ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สราง
จิตสำนึกในการทำความดี รูจักการให การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
3.3 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณะที่ดีขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
จัดใหมีการดำเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดอบต.
บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่
6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและเห็น
คุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทำบุญถวายทานแกพระภิกษุ
สงฆที่ชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน
6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณในการดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
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10.1 พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกรวมในการสรางสังคมแหง
คุณธรรมและสมานฉันทะ สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
10.3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2560) มุงสูการเปนประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยไดรับความรวมมือจาก
ฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียติภูมิในดานความโปรงใสทัดทียมนานาอารยประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรู การทุจริต(Corruption Perceptions Index :
CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ดังนั้นเพื่อใหการบริงานงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ
ขางตน องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดกำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรู ดานการทุจริตขึ้น เพื่อให
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนใน
การปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต แกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝาย
ประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานจาง
3.2 เพื่อสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นำมาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
1.รวบรวมและเรียบเรียงฐานของขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการตอตานการทุจริต อาทิ
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปลูกจิตสำนึก
2.เผยแพรประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรูใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด ผาน
โครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จำนวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นำมาเผยแพร
1.1.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมา
สตร พ.ศ. 2560 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทำ
โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแกยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย
สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่
ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใส และ
ตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณี
การใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิ
ชอบ โดยอาศัยตำแหนงหนาที่และไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัย
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ควรนำ
แนวทางการดำเนิน การดั งกลาวมาปรั บใชเปน แนวทางในการถื อปฏิ บัติโดยอนุโลมดั งนั ้น เพื่อใหเกิ ดความโปร งใสในการ
ปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝาย
ประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเปนสากล
3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลและเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจในขอบเขต สราง
ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลำดับ
3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ลูกจางประจำ และพนักงานจางทั่วไป
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เพื่อใชเปนคานิยมสำหรับองคกร ขาราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปดเผยเปนการทั่วไป
แกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให
ขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. ลูกจางประจำ พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตำบล

1.1.3 สรางจิตสำนึกและความตะหนักที่จะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำคูมือ การปองกันผลประโยชนทับซอน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใตการนำของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสำคัญกับการผลักดัน ใหการปองกันและปราบปรามกา
รุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงคา
ตอนแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่น วางใจใน
ระบบราชการเสรางสรางระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฏหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และการมีผลประโยชนทับซอน ในภาครัฐทุกระดับ ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สำนักงาน ก.พ.จึงไดเผยแพรองคความรู ที่
เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
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ภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตาน
การทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน ทับซอนผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึง
การใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน แกเจาหนาที่ในหนวยงานดวยเพื่อ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน และเพื่อนำเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสำคัญที่จะปองกันการทุจริต
โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ในภาครัฐ องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงได
ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคูมือการปองกัน
และผลประโยชนทับซอนขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาใน
เรื่องดังกลาว รวมทั้งเปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณณรงคสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใจสังคมไทย ใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน
นำไปเปนองคความรูในการทำงานใหเปนไปดวยความถูกตอง
3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจ แกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาและการปองกัน
ปญหาจากผลประโยชนทับซอน และการทุจริตคอรรัปชั่น

4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบล
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทำ (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
3. ตรวจสอบความถูกตอง
4. จัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
5. แจกจายใหบุคลากร
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร

พรหมมาสตร
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพื่อลดระบบอุปถัมภใน
สังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาที่ของ
รัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปที่ผานมา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
หรือผูดำรงตำแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งไดสราง
ความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม
จากสถานการณขางตน จำเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมที่จะเขาใจสาเหตุและ
ปจจัยที่นำสูการคอรรัปชัน เพื่อจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ที่นำไปสูการทุจริต คอรรัปชัน
โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่เกี่ยวของ
กับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงไดจัดทำมาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกั บ
Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสรางจิตสำนึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัตริ าชการเปนสำคัญ หากขาราชการและพนักงานเจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสำนึก
ในหนาที่ที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอำนาจทางราชการโดยมิชอบในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อ
ประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความ
เสียหายตอประเทศชาติและประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
3.2 เพื่อสรางจิตสำนึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและ
ผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสำคัญ อันจะนำมาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
1. วางแผน/การถายทอดองคความรู
2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดำเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรูผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานอบต.และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการ
ปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของ
รัฐที่ตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนของตนเอง
หรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพลตาม
อำนาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอน
มีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือ
ทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด
หรือการที่บุคคลผูมีอำนาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทาง
ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หน ว ยงานภาครั ฐ โดยกำหนดให ห น ว ยงานควรมี การประชุ มหรื อสั ม มนาภายในองค กร เพื่อให ความรู เรื่ อ งการป อ งกั น
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน
แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบ ริหารกับพนักงานองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เพื่อใหพนักงานทุกคนทำงาน
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตำบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร
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3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีจิตสำนึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริต
คอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย
พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีการดำเนินการ
จัดประชุมประจำเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
พนักงานอบต.และพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
พนักงานอบต.และพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน
1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
1.2.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ
1. ชื่อโครงการ : โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
2. หลักการและเหตุผล
ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยโดยเฉพาะที่เกิดจากการอุปโภคและบริโภคของประชาชน มีอัตราเพิ่มขึ้นอยางรอด
เร็วตามจำนวนประชากร จากผลการสำรวจของขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุวาในป 2558 ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งประเทศ
เพิ่มขึ้นรอยละ 20 อยูที่ประมาณเกือบ 27 ลานตัน อัตราการสรางขยะมูลฝอยตอคนเพิ่มขึ้นจาก 1.11 เปน 1.13 กิโลกรมตอ
คนตอวัน ขณะที่มูลฝอยเพียงรอยละ 30 ไดรับการจัดการอยางถูกตอง และนำมาใชใหมหรือรีไซเคิลอยางจริงจัง ทำใหขยะ
ตกคางและเปนปญหามากถึง 30 ลานตันตอป หากขยะเหลานี้ยังมีการกำจัดที่ไมถูกตองก็จะกลายเปน ปญหาสุขภาพอนามัย
ของประชาชนตอไปได ดังนั้นการจะทำใหสิ่งแวดลอมหรือสภาพแวดลอมรอบๆ ตัว ไดประชาชน ครัวเรือน หมูบาน ชุมชน วัด
โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับพัฒนาจังหวัดลพบุรี
มีวิสัยทัศน ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู มุงสูเมืองนาอยู ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมือง
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สะอาดและนาอยูประกอบกับนโยบายยุทธศาสตรเมืองไทย เมืองสะอาด สงเสริมและรวมใจ ทำเมืองไทยใหสะอาด โดยเนนการ
จัดการสวมสาธารณะและสิ่งปฏิกูล อาหารสะอาด คุณภาพน้ำดื่มไดมาตรฐาน
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ตระหนังถึงความสำคัญ เกี่ยวกับการมีสวนรวมดานการจัดการสิ่งแวดลอมของ
ประชาชนในทุกภาคสวนและทุกครัวเรือน โดยการจัดกิจกรรมเชิงรุกตั้งแตการประชาสัมพันธปลูกจิตสำนึก การรณรงคการ
ฝกอบรมใหความรู การคัดแยกขยะ การจัดทำปุยหมัก ในชุมชนและครัวเรือน ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ได
จัดทำ “โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ ” เพื่อสรางจิตสำนึกใหประชาชนและเพิ่มความสามารถของชุมชน ประชาชนใน
การดู แ ลรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ ่ ง แวดล อ มในท อ งถิ ่ น รวมทั ้ ง การสร า งเครื อ ข า ยการดำเนิ น งาน ส ง เสริ ม การรณรงค เผยแพร
ประชาสัมพันธ ตอไป
3. วัตถุประสงค
1 เพื่อขับเคลื่อนโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอยางยั่งยืนสูประชาชนในทองถิน่ ใหทราบและรวมมือกันอยางเปนรูปธรรม
2 เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยขององคกรชุมชน
3 เพื่อกอใหเกิดความรวมมือและบูรณาการรวมกันทั้งภาครัฐและประชาชนภายในตำบล
3. กลุมเปาหมาย
สามารตอบสนองยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรี ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู เปาประสงค
(1) ยกระดับคุณชีวิตประชาชน (2) เสริมสรางลพบุรีใหเปนระเบียบเรียบรอยและนาอยู กลยุทธ (1) พัฒนาคนและสังคมใหมี
คุณภาพ (๒) พัฒนาเมืองสะอาดและนาอยู ผูนำ สมาชิกอบต. จำนวน 98 คน
4. วิธีการดำเนินการ
1. จัดทำโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณดำเนินโครงการดำเนินการ
2. จัดทำหนังสือแจงประชาสัมพันธขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. จัดประชุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนดรูปแบบ แผนการดำเนินงาน แนวทางปฏิบัติ วิธีการและตัวชี้วัด เกณฑ
การประเมินโครงการ
4. ประชาสัมพันธโครงการ
5. จัดกิจกรรมดำเนินการอบรม
6. รวบรวมขอมูลผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
7. งบประมาณดำเนินการ
จำนวนเงินงบประมาณเปนเงิน ๕,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1 ประชาชนในทองถิ่น มีสวนรวมในการขับเคลื่อนโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอยางยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม
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2 ตำบลพรหมมาสตรมีความสะอาด บานเมืองเปนระเบียบเรียบรอย
3 เกิดชุมชนที่เขมแข็ง มีความรักใครสามัคคี และรวมแรงรวมใจกันพัฒนาสังคมใหดียิ่งขึ้น
1.2.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ :ฝกอบรมและศึกษาดูงานทางการเกษตรตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
อาชีพเกษตรกรรมนับวาเปนอาชีพที่อยูคูกับสังคมไทยมาตั้งแตสมัยโบราณ อาชีพเกษตรกรรม ถือวาเปนอาชีพหลัก และ
เปนอาชีพสำคัญของประเทศ ซึ่งในพื้นที่ตำบลพรหมมาสตรสวนใหญประชาชนในพื้นที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยอาชีพ
ทำนา เปรียบเสมือนอาชีพหลักของคนในพื้นที่ จากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันเกิดความถดถอยทาเศรษฐกิจอยางรุนแรงขึ้น การ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงไดรับผลกระทบไปดวย การทำเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปนทฤษฎีหนึ่งในหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปน
ทฤษฎีแหงการใชทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระราชทางแกพสกนิกรชาวไทย เพื่อแกไขปญหาการเกษตร
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนหนวยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร
ใหมีความเจริญ รวมทั้งดูแลประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบใหมีความเปนอยูที่ดี ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนเปนอาชีพหลักของชาวตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดทำ
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานทางการเกษตรตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหผูรวมโครงการไดรับความรูในดานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
และนำความรูที่ไดไปใชประกอบอาชีพใหเกิดประโยชนสูงสุด
3.2 เพื่อสรางจิตสำนึกการมีสวนรวมกันพัฒนาทองถิ่น มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.3 สรางความเขมแข็งในชุมชน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกกลุมเกษตรในพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.พรหมมาสตรและพนักงานสวนตำบล ลูกจาง
จำนวน 55 คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
ฝกอบรม ณ. หอประชุมองคการตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหาร
6.2 ประสานวิทยากรในการใหความรู
6.3 แจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเขารวมโครงการ
6.4 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ประจำปงบประมาณ 25๖๒
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8. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณ 5๐,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูดานการเกษตรกรรมมากขึ้น สามารถนำความรูที่ไดมาใชประกอบอาชีพใหเกิด
ประโยชน
10.2 เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
10.3 ชุมชนเกิดความเขมแข็ง
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม“ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ ปจจุบันที่
ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 256๑ จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปน
สังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประ
เทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐ และ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนด
ยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน 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)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจาย
อำนาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย
ยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ น เปน
หนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกำกับดูแล
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทำไดเทาที่จำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคำครหา ที่ไดสรางความขมขื่นใจใหแก
คนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับ
มีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทำงานราชการสวนทองถิ่นสวนให
เหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหนวยงานราชการอื่ น ได
เชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจำนวนมาก และมากกวาคนทำงานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทำงานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา
แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทำงานในทองถิ่นจะใชอำนาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทำงานใน
หนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแค
เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ/ มาตรการ การสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององค การบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรเปนบุคลากรที่มี
ความสำคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอ
องคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการ
พัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทำงานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบการทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส
และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
เพื่อใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่
กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริห ารงานบุ คคลใหมี ประสิ ทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการ ดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี
คนเกงเขามาทำงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจำนวน 1 มาตรการ
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5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตำแหนง/เงินเดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.
6.2 นำหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของอบต. จำนวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลของอบต.ไมนอยกวา 90 %
-บุคลากรของอบต.มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ำกวาระดับปฏิบัติการ
- การบริหารงานบุคคลของอบต.มีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได
1. ชื่อโครงการ มาตรการ ออกคำสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจ
หนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอำนาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล มี
หนาที่ตองทำอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหาร
สวนตำบล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับ
ฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับ
สำนัก กอง ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปน
สาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและ
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เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับ
การตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของประชาชน
ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบในตำแหนง
หนาที่ราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
จำนวน 3 ฉบับ ประกอบดวย
(1) นายก มอบหมายใหรองนายก
(2) นายก มอบหมายใหปลัดและหัวหนาสวนราชการ
(3) ปลัด มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
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- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตรไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลำดับ
ตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิ บัติ
ราชการของผูใตบังคับบัญชา ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
6. วิธีดำเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการฯ เพื่อกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปน
ธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการฯ รวบรวมและเสนอผลการ
พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหาร
สวนตำบลพรหมมาสตร
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เสนอมา
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
1. ชื่อโครงการ / โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต
ตองเปนไปตามอำนาจหนาที่และกฎหมายที่กำหนดไว ดังนั้น การที่องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จะบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดำเนินการโดยเปดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และ
ประโยชนระยะยาวทีจ่ ะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจำเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพร ข อมู ล การจั ดซื ้ อ – จั ดจ า ง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริห ารสว นตำบลพรหมมาสตร ที่
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย

5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรและชุมชนตางๆ ภายในพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร
6. วิธีดำเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
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6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัดจาง
ทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไมเลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรบริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดนดำเนินการจัดตั้ง
ศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรเปน
ศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอำนาจหนาที่และภารกิจขององคการ
บริหารสวนตำบลพรหมมาสตรติดตามความคืบหนา และแจงผลการดำเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับ
ระบบการทำงานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดาน
เอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชวยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก
อื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ
นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตำบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ
ระบายน้ำ, ดานน้ำเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ
สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกำเนิด การ
จัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกั นและแกไขป ญหายาเสพติดในพื้ นที่) โดยในขั้นตอน
กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชน
ไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
3. วัตถุประสงค
3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสำนัก/กอง/ ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ
5. พื้นที่ดำเนินการ
ทุกสำนัก/กอง/ องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบตั ิ ใหได
มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ำ, ดานน้ำเพื่อการบริโภค, ดาน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข,
ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา
และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกำเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สำรวจความพึงพอใจของผูร ับบริการ
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรมีหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตามอำนาจ
หนาที่ และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลและในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล การ
จัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทำบริการสารธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ นั้น องคการบริหารสวน
ตำบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริ การไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความ
พึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
เพื่อใหเปนไปตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก และไดรับการ
ตอบสนองความตองการ ประกอบกับจังหวัด แจงใหเทศบาลาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการ
สาธารณะจากองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพื่อประโยชนใน
ทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ จึงจำเปนตองมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสำนึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ โดยยึดประโยชน
สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จำนวน 1 ครั้งตอป
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตตำบลพรหมมาสตร
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจงใหอบต.ทราบ
6.3 ปดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
6.5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
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เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจำป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการจางสำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
9. ผูรับผิดชอบ
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
จำนวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ำกวารอยละ 80
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละ
ขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศของอปท.
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผาน
มาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุก
ปนั้น
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุ มคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปที่ผานมา องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงได
จัดทำโครงการปรั บปรุงกระบวนการทำงานหรื อลดขั้น ตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอำนาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ตามกฎหมายเปนสำคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ใหสั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตำบลพรหมมาสตร
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริ การที ่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองปฏิ บัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายกเมอบ
อำนาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ใหประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก และผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สำนัก ในองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนได รั บความสะดวก รวดเร็วในการติดต อขอรับบริ การ และมีความพึ งพอใจในการใหบริการของ
เจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทำใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
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ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายที่เปนที่มา
ของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพือ่ ประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน” และเพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
นอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชน
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริ การสาธารณะ ที ่ ผ ู  บ ริหารและพนั กงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทำงานเพื่อสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อำนวยความ
สะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตำบลพรหมมาสตร ใหกับประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรใหคำนึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ
บริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดำเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตำบลพรหมมาสตร และผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทำคำสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนทั้งเวลาทำ
การ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
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6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนำจุดบกพรองในการจัดทำโครงการ
มาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดำเนินงานได
2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฎิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู
มีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอำนาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อเปนการชวย
เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขายของ
ความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะ
ดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหารราชการตอง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ
การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริห ารสวนตำบลพรหมมาสตร ภายใตกรอบอำนาจหนาที่ตามที่ กฎหมาย
กำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตำบล หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
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6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนา
สวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ
6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน/ทุกกอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและ
การใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ไดบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวน
ตำบลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบล
เอาไว การที่นายกองคการบริหารสวนตำบล จะดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทำใหเกิดชองวางในการประพฤติมิ
ชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงไดกำหนดมาตรการใหมีการมอบอำนาจ
ของนายก ใหรองนายก ปลัด ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบลเสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา
ออกคำสั่งมอบหมายหนาที่ของนายก ใหรองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ปลัดและหัวหนาสวน
ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจ
หนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.
2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่
กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่ตองทำอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ นั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู
กับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับ
สำนัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของประชาชน
ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตำแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ สั่งการ
6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
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6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนาสำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม : พอ – แมดีเดน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปเปนเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เปนแม
แหงชาติซึ่งองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ไดกำหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติเปนประจำทุกป
ติดตอกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมี
ตอพสกนิกรชาวไทยอยางนานัปการ พระองคทรงเปนพอและแมของปวงชนชาวไทยที่เปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยาง
หาที่เปรียบมิได และเปนการเผยแพรพระคุณของพอและแมที่มีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ประกอบกับองคการบริหาร
สวนตำบลพรหมมาสตร มีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติตน
ใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูที่ใหความ
ชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดกิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดน
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เพื่อมอบโลประกาศเกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบฉบับ ที่ดี ใหป รากฏแก
สาธารณชน และใหสังคมไดตระหนักถึงหนาที่อันสำคัญยิ่งของพอและแม ที่สำคัญเพื่อเปนแบบอยางที่ดีของคนในชุมชนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งมั่นอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อใหพอ แมที่ไดhรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางที่ดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เปาหมาย
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จัดพิธีมอบโล หรือใบประกาศเกียรติคุณแกพอ แม ดีเดน จำนวน 2 ครั้ง/ป
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือกใหเปนพอ
แม ดีเดน ประจำปเพื่อประกาศใหประชาชนทราบ
6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 4 ชุมชน เพื่อใหแตละ
ชุมชน ดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังองคการบริหารสวนตำบล เพื่อให
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจากชุมชนตางๆภายใน
เขตองคการบริหารสวนตำบล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหารทราบและ
เห็นชอบ
6.5 ดำเนินการจัดพิธีการมอบโล หรือใบประกาศตามระเบียบฯ ในวันสำคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีในการประเมิ นที่
คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น
ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ
องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่
นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายใน
องคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหาร
และเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
นำไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะ
สงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนา
วิธีการดำเนินงานภายในองคกรที่จะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
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บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการปฏิบัติหนาที่
ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมี
สวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
ของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12
กำหนดไววา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับ
การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาใน
ภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลกับปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร และ
หัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
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3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดย
จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม
บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลกับปลัดองคการบริหารสวนตำบล และปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผล
การปฏิ บ ั ต ิ ร าชการตามพระราชกฤษฎีกาว าด วยหลักเกณฑการบริห ารกิจ การบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน
- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล เพื่อให
การดำเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการ
ดำเนินงานดังกลาว
1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือตัวชี้ว ัดที่
กำหนด
1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
เบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กำหนดไว
6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก

ระดับคะแนนที่ไดรับ
5
4
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มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง

3
2
1

2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดย
เปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำรองเรียนผานชองทางตางๆ
ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำองคการบริหารสวนตำบลรวมถึงจัดทำคูมือ
ดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่อง
รองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการแกไข
ปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและ
ใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
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สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร
มิติที่ 3 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิราชการตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูใหแกพนักงานเรื่อง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดกำหนดหนาที่ใหหนวยงานของรัฐ
ตองปฏิบัติอยูหลาย
ประการ เชน หนาที่ดำเนินการเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดในการจัดหาขอมูลขาวสารให
ประชาชนที่ขอเปนการเฉพาะราย หนาที่ตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารของราชการทราบ เหตุผลที่หนวยงานมีคำสั่งมิใหเปดเผย
ขอมูลขาวสาร หนาที่ที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจาของขอมูล และในเรื่องการ
คุมครองสิ ทธิ และเสรี ภ าพของประชาชน ประกอบกับ กรมส งเสริ มการปกครองส ว นท องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นํามติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา
และสอบ ราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมทั้ง
การนําเรื่องความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการ ประเมิน
ประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถิ่นทุกแหง
การที่ผูบริหารและเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว และเพื่อใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตางๆของรัฐ เพื่อ
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง รวมทั้งมีสวนรวมในกระบวนการ
บริการและการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริมใหมีรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส
เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อใหขาราชการ พนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานเปนไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง และประชาชนในตำบลพรหมมาสตร ไดรูถึงสิทธิของตน
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดทำ “โครงการใหความรูแกพนักงานสวนตำบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 ”
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหขาราชการ พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลและประชาชนทั่วไป มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
2.2 เพื่อใหขาราชการ พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบล สามารถปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง
2.3 เพื่อใหประชาชนทั่วไปในตำบลพรหมมาสตร ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540
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3. กลุมเปาหมาย
ขาราชการ พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรและประชาชนทั่วไปในตำบลพรหมมาสตร
4. วิธีการดำเนินการ
จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ขาราชการ พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลและประชาชนทั่วไปในตำบลพรหมมาสตรมีความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
9.2 ขาราชการ พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร สามารถปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง
9.3 ประชาชนในตำบลพรหมมาสตร ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
3.2 การรับฟงความคิดเห็นการตอบรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหนาที่ของอปท. โดยเฉพาะการ
ดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบล ประจำป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอำนาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขางใหมและมีจำนวน
หลายฉบับดวยกัน ทำใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการกระจายอำนาจ องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดทำโครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคม
ตำบลประจำป ขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมี สวนรวม
ของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อเผยแพรความรู
ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ
พัฒนาทองถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปงบประมาณ อีกทางหนึ่งดวย
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4. เปาหมาย
ผูนำองคกรประชาชน เชน ผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกำนัน ผูนำ
ชุมชนแพทยประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
5. วิธีดำเนินการ
5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่
5.2 แตงตั้งคณะทำงาน
5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกำหนดตารางการฝกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด
6. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
7. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจาย
อำนาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม : การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
โดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต องการของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึ งมีก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย รับ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข เ พื่ อ ไว ส ำหรั บ รั บ
เรื่องรองเรียน/ร องทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนำมาเปน
ขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ
โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สราง
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ความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มี
ความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบ
ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดำเนินการ
5.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจำเปนและเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/รองเรียน
ดังนี้
6.1 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 036-781642 ทางโทรสารหมายเลข 036-781642
6.3 ทางเว็บไซต www. พรหมมาสตร. Tht.bzl
6.4 ทางไปรษณีย 105 ตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลพรหมมาสตร
9.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้งจะตองมีการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปน
ธรรมกับทุกฝาย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ
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3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวมตรวจสอบ
การดำเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดำเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีการดำเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
9. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ แตงตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกร
จัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 - ขอ 12 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร มีองคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค การ
บริหารสวนตำบลพรหมมาสตร และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น กำหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
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5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคม
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่นเปนสำคัญ จึง
ควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมาดวยตนเอง ดังความหมายของแผน
แมบทชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทำงานเพื่อตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง” การสราง
ภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทำใหชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน
เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสำคัญในการแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอยางมี
เปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได
4. เปาหมาย
ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
5. วิธีดำเนินการ
5.1 ประชุ มผู  บ ริ หาร เจ า หน า ที ่ ที ่ เกี ่ ย วของเพื่อวางแผนการดำเนิน งาน คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัด ทำแผน
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผน
5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตามสายในหมูบาน
5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกำหนดการ
5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
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7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ชุมชนสามารถวางแผนจั ดการกั บทรั พยากรหรื อทุน ในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุ นสั งคมที ่มี อยู ไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความรวมมือกันของคนในชุมชนจะ
กอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทำงานเพื่อ
พัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นต อง
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตำบล เพื่อนำผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจ
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล ตอไป
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดทำโครงการการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม
ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตำบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดย
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกำหนด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
3.3 เพื่อดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
2 จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ
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3 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบล
4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5 การจัดทำแผนการดำเนินงาน
6 การดำเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน
7 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมา
สตร
8 การติดตามและประเมินผล
9 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดำเนินการแกไขตอไป
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด
1. ชื่อโครงการ : โครงการ จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสำคัญที่จะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสำคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมี
การกระทำอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมา
ใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบ
กับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทำใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
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3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตำบลทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั ่ ว ไป ปริ มาณมากน อยตามความจำเป น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภ าพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงาน
ดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อใหมั่นใจ
ไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสำนัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด
1. ชื่อโครงการ : โครงการ จัดทำรายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให
หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงไดมีการ
จัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปนประจำทุกป
3. วัตถุประสงค
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กำหนด

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตาม

4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
5. พื้นที่ดำเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
6. วิธีดำเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการประเมินองคประกอบ ตาม
แบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพื่อจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณดำเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชน มีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบั ติ หรือการบริหารราชการ ตามชองทางที่สามารถ
ดำเนินการได
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนในภาครัฐ หรือ
เอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่
ยอมรับไดซึ่งจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของ
หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย
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ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี
และการปฏิ บ ั ต ิ ใ ห ถ ู ก ต อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ ท ี ่ ท างราชการกำหนดไว ซึ ่ ง ไม ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด า นอื ่ น ๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ
หนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายใน
ดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุม
ภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและ
คุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของหนวยงาน
อยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทำใหการ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. วิธีดำเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
5.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจและตาม
นโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล พรหมมาสตร เ ป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพื่อสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลและผูบริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สำนัก ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนำไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัตใิ นหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่วางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม อบรมใหความรูดานระเบียบกฎหมายทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ
ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่การ
ดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจำไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณหรือขาด
ความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอ
เทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ
สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทำผิดกฎหมาย กอใหเกิดความ
เสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทำใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจำเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย
คำสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สำคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการกระทำผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินมีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
ตามมาตรา 100แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล จึง
ไดจัดทำโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
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3.2 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการที่
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อใหผูบริหาร และองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติสำหรับ
เจาหนาที่ของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จำนวน 4 คน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลจำนวน ๑๖
คน รวม ๒๐ คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขารับการ
อบรม
6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ประจำปงบประมาณ 2๕๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สิน
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน Community และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

๔๙

ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จำเปนที่ทุกภาคสวนในสังคม
จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง
ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร
5. พื้นที่ดำเนินการ
ตำบลพรหมมาสตร
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดำเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละ
ขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศของอปท.
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผาน
มาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุก
ปนั้น
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุ มคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปที่ผานมา องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงได
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จัดทำโครงการปรั บปรุงกระบวนการทำงานหรื อลดขั้น ตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอำนาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ตามกฎหมายเปนสำคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ใหสั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตำบลพรหมมาสตร
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริ การที ่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองปฏิ บัต ิ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายกเมอบ
อำนาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ใหประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก และผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สำนัก ในองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนได รั บความสะดวก รวดเร็วในการติดต อขอรับบริ การ และมีความพึ งพอใจในการใหบริการของ
เจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
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10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทำใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายที่เปนที่มา
ของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน” และเพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
นอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชน
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริ การสาธารณะ ที ่ ผ ู  บ ริหารและพนั กงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทำงานเพื่ อสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อำนวยความ
สะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตำบลพรหมมาสตรใหกับประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรใหคำนึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ
บริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดำเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตำบลพรหมมาสตร และผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตำบลพรหม

มาสตร

5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
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6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทำคำสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนทั้งเวลาทำ
การ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนำจุดบกพรองในการจัดทำ
โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดำเนินงานได
2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู
มีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอำนาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อเปนการชวย
เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขายของ
ความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะ
ดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหารราชการตอง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริห ารสวนตำบลพรหมมาสตร ภายใตกรอบอำนาจหนาที่ตามที่ กฎหมาย
กำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
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4. เปาหมาย
คณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนา
สวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ
6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและ
การใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมไดบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจ
หนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหนาที่
ของนายกองคการบริหารสวนตำบลเอาไว การที่นายกองคการบริหารสวนตำบลจะดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทำ
ใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงไดกำหนด
มาตรการใหมีการมอบอำนาจของนายก ใหรองนายก ปลัด ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอำนาจของนายกอบต.เสนอนายกอบต.พิจารณา
6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหนาที่ของนายก ใหรองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
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ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดอบต.และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจ
หนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตำบล และหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตาม
กฎหมายอื่นที่กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ตองทำอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ
บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ นั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหนาหนวยงานระดับสำนัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของประชาชน
ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตำแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ สั่งการ
6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
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6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนาสำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม : พอ – แมดีเดน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปเปนเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เปนแม
แหงชาติซึ่งองคการบริหารสวนตำบลไดกำหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติเปนประจำทุกปติดตอกันมาเพื่อ
เทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาว
ไทยอยางนานัปการ พระองคทรงเปนพอและแมของปวงชนชาวไทยที่เปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาที่เปรียบมิได
และเปนการเผยแพรพระคุณของพอและแมที่มีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ใหสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลใน
การดำเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม
ยกยองเชิดชูเกียรติผูที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดกิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดน
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบล เพื่อมอบโลประกาศเกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบฉบับที่ดีใหปรากฏแกสาธารณชน และให
สังคมไดตระหนักถึงหนาที่อันสำคัญยิ่งของพอและแม ที่สำคัญเพื่อเปนแบบอยางที่ดีของคนในชุมชนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งมั่นอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อใหพอ แมที่ไดhรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางที่ดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เปาหมาย
จัดพิธีมอบโล หรือใบประกาศเกียรติคุณแกพอ แม ดีเดน จำนวน 2 ครั้ง/ป
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
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6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือกใหเปนพอ
แม ดีเดน ประจำปเพื่อประกาศใหประชาชนทราบ
6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกหมูบาน ในเขตองคการบริหารสวนตำบลจำนวน 14 หมูบาน เพื่อให
แตละหมูบาน ดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังองคการบริหารสวนตำบล
เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจากหมูบานตางๆภายใน
เขตองคการบริหารสวนตำบล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหารทราบและ
เห็นชอบ
6.5 ดำเนินการจัดพิธีการมอบโล หรือใบประกาศตามระเบียบฯ ในวันสำคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีในการประเมิ นที่
คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น
ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ
องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่
นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายใน
องคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหาร
และเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
นำไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะ
สงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนา
วิธีการดำเนินงานภายในองคกรที่จะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
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6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการปฏิบัติหนาที่
ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมี
สวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
ของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12
กำหนดไววา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับ
การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาใน
ภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรกับองคการบริหารสวนตำบลพรหมมา
สตรและหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดย
จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม
บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลกับปลัดองคการบริหารสวนตำบลและปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผล
การปฏิ บ ั ต ิ ร าชการตามพระราชกฤษฎีกาว าด วยหลักเกณฑการบริห ารกิจ การบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน
- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล เพื่อให
การดำเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการ
ดำเนินงานดังกลาว
1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือตัวชี้ว ัดที่
กำหนด
1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
เบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กำหนดไว
6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ไดรับ
5
4
3
2
1

2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ

๕๙

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดย
เปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำรองเรียนผานชองทางตางๆ
ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำองคการบริหารสวนตำบล รวมถึงจัดทำคูมือ
ดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่อง
รองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการแกไข
ปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและ
ใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

๖๐

เจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูใหแกพนักงานเรื่อง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดกำหนดหนาที่ใหหนวยงานของรัฐ ตองปฏิบัติอยูหลาย
ประการ เชน หนาที่ดำเนินการเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดในการจัดหาขอมูลขาวสารให
ประชาชนที่ขอเปนการเฉพาะราย หนาที่ตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารของราชการทราบ เหตุผลที่หนวยงานมีคำสั่งมิใหเปดเผย
ขอมูลขาวสาร หนาที่ที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจาของขอมูล และในเรื่องการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.
2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบ ราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการ
จัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมทั้งการนําเรื่องความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร
เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการ ประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถิ่นทุกแหง
การที่ผูบริหารและเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว และเพื่อใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตางๆของรัฐ เพื่อ
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง รวมทั้งมีสวนรวมในกระบวนการ
บริการและการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริมใหมีรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส
เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อใหขาราชการ พนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานเปนไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง และประชาชนในตำบลพรหมมาสตร ไดรูถึงสิทธิของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดทำ “โครงการใหความรูแกพนักงานสวนตำบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 ”
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหขาราชการ พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร และประชาชนทั่วไป
มีความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
2.2 เพื่อใหขาราชการ พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร สามารถปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง
2.3 เพื่อใหประชาชนทั่วไปในตำบลพรหมมาสตร ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540
3. กลุมเปาหมาย
ขาราชการ พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรและประชาชนทั่วไปในตำบลพรหมมาสตร
4. วิธีการดำเนินการ
จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย

๖๑

5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ขาราชการ พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรและประชาชนทั่วไปในตำบลพรหมมาสตรมี
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
9.2 ขาราชการ พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรสามารถปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง
9.3 ประชาชนในตำบลพรหมมาสตร ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
3.2 การรับฟงความคิดเห็นการตอบรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหนาที่ของอปท. โดยเฉพาะการ
ดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบล ประจำป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอำนาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขางใหมและมีจำนวน
หลายฉบับดวยกัน ทำใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการกระจายอำนาจ องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงไดจัดทำ
โครงการ ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบลประจำป ขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึง
ความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อเผยแพรความรู
ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ
พัฒนาทองถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปงบประมา อีกทางหนึ่งดวย
4. เปาหมาย
ผูนำองคกรประชาชน เชน กำนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกำนัน ผูนำชุมชนแพทยประจำตำบล อาสาสมัคร
สาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
5. วิธีดำเนินการ
5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่
5.2 แตงตั้งคณะทำงาน
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5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกำหนดตารางการฝกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด
6. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
7. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจาย
อำนาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม : การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสำคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต องการของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึ งมีการจั ด ตั้ งศู น ย รั บ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข เ พื่ อ ไว ส ำหรั บ รั บ
เรื่องรองเรียน/ร องทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนำมาเปน
ขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ
โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สราง
ความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มี
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ความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบ
ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดำเนินการ
5.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจำเปนและเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/รองเรียน
ดังนี้
6.1 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 036-781642ทางโทรสารหมายเลข 036-781642
6.3 ทางเว็บไซต
6.4 ทางไปรษณีย
7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลพรหมมาสตร
9.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้งจะตองมีการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปน
ธรรมกับทุกฝาย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวมตรวจสอบ
การดำเนินงานของทางราชการ
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4. เปาหมายการดำเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
6. วิธีการดำเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
9. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ แตงตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกร
จัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 - ขอ 12 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร มีองคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค การ
บริหารสวนตำบลพรหมมาสตรและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น กำหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
6. วิธีดำเนินการ
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6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคม
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่นเปนสำคัญ จึง
ควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมาดวยตนเอง ดังความหมายของแผน
แมบทชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทำงานเพื่อตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง” การ
สรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทำใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให
ชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแกไข
ปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสำคัญในการแกไขปญหาที่ตอบ
มนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอยางมี
เปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได
4. เปาหมาย
ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
5. วิธีดำเนินการ
5.1 ประชุมผูบริหาร กำนันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตามสายในหมูบาน
5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกำหนดการ
5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
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สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ชุมชนสามารถวางแผนจั ดการกั บทรั พยากรหรื อทุน ในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุ นสั งคมที ่มี อยู ไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความรวมมือกันของคนในชุมชนจะ
กอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทำงานเพื่อ
พัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นต อง
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลาวาสัมฤทธิ์ผลตาม
เปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล เพื่อนำผลที่ไดจากการประเมินมา
ใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล ตอไป
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดทำโครงการการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม
ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตำบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดย
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกำหนด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
3.3 เพื่อดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
6. วิธีดำเนินการ
1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
2 จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ
3 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5 การจัดทำแผนการดำเนินงาน
6 การดำเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน
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สตร

7 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมา
8 การติดตามและประเมินผล
9 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดำเนินการแกไขตอไป

7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด
1. ชื่อโครงการ : โครงการ จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสำคัญที่จะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสำคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมี
การกระทำอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมา
ใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบ
กับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทำใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายที่กำหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตำบลทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
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6. วิธีการดำเนินการ
6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั ่ ว ไป ปริ มาณมากน อยตามความจำเป น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิ ทธิ ภ าพของระบบการควบคุ มภายในและ
ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงาน
ดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อใหมั่นใจ
ไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสำนัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด
1. ชื่อโครงการ : โครงการ จัดทำรายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให
หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องคการบริหารสวนตำบลจึงไดมีการจัดทำและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปนประจำทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตาม
กำหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
5. พื้นที่ดำเนินการ
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สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
6. วิธีดำเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการประเมินองคประกอบ ตาม
แบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพื่อจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณดำเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชน มีสวนรวมตรวจสอบการปฏิ บัต ิหรื อการบริหารราชการ ตามชองทางที่ สามารถ
ดำเนินการได
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนในภาครัฐ หรือ
เอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่
ยอมรับไดซึ่งจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของ
หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี
และการปฏิ บ ั ต ิ ใ ห ถ ู ก ต อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ ท ี ่ ท างราชการกำหนดไว ซึ ่ ง ไม ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด านอื ่ น ๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ
หนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
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ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายใน
ดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุม
ภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและ
คุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของหนวยงาน
อยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทำใหการ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. วิธีดำเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
5.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจและตาม
นโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล พรหมมาสตร เ ป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพื่อสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรค ตางๆ ใหนายกอบต.และผูบริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สำนัก ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนำไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา
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10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม อบรมใหความรูดานระเบียบกฎหมายทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ
ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่การ
ดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจำไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณหรือขาด
ความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอ
เทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ
สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทำผิดกฎหมาย กอใหเกิดความ
เสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทำใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจำเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย
คำสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สำคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการกระทำผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดั ง นั ้ น เพื ่ อ ให ผ ู  บ ริ ห าร และสมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล เพิ ่ ม พู น ความรู ความเข า ใจ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินมีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
ตามมาตรา 100แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล จึงไดจัดทำโครงการ
อบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล เพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน
3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการที่เปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติสำหรับ
เจาหนาที่ของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจำนวน ๔ คน และสมาชิกอบต. จำนวน ๑๖ คน รวม
๒๐ คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขารับการ
อบรม
6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ประจำปงบประมาณ 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน Community และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จำเปนที่ทุกภาคสวนในสังคม
จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง
ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร
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5. พื้นที่ดำเนินการ
ตำบลพรหมมาสตร
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดำเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 จำนวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นำเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแกไข
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