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คำนำ 

 

จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์
การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล  ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศ
ไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงแสดง
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 – 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัวต่อไป  
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

 ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมีแนวโน้มที่จะ
พัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุกปี เพื่อให้ระบบ
ราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
แบบแผนของทำงราชการ จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  
และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุน ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และให้ผู ้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และ
จริยธรรม เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ ซึ่ง
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2559) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยังไม่พบว่ามีสถานการณ์ร้องเรียนของผู้
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

  1.1.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 

 

จุดอ่อน(Weaknesses) 

S1 ผู้บริหารมีนโยบายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต อย่างจริงจัง มีการ
กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

W1 อัตรากำลังบุคลากรไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับภารกิจ 

S2 องค์กรมีโครงสร้างที่ชัดเจน ในการ
ดำเนินการตามภารกิจ การสื่อสาร และการ
บังคับบัญชาสำหรับการรับรู้ การต่อต้านการ
ทุจริต 

W2 การทำงานยังเป็นรปูแบบเชิงรับมากกว่า 
เชิงรุก การขับเคลื่อนฯ ยังขาดประสิทธิภาพ 

S3 มีการบูรณาการงบประมาณร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ 
 

W3 ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

S4 องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานภายในองค์กร 

W4 การประชาสัมพันธ์ ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร ช่องทำงการประชาสัมพันธ์ไม่
ครอบคลุม 
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                 1.1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 

 

อุปสรรค (Threats) 

O1 มียุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงมหาดไทย  
เป็นเครื่องมือกำหนดบทบาททิศทำงการ
ขับเคลื่อน 

T1 ค่านิยมอุปถัมภ์และระบบพวกพ้อง 

O2 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
ในการป้องกันและแก้ไขการทุจริต 

T2 การบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการ
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

O3 มีสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยใช้เป็นช่องทำงส่ง
ข้อมูลได้รวดเร็ว 

T3 เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น  
จากการดำเนินธุรกิจของเอกชนและการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

O4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความโลภน้อยลง ส่งผลให้
แนวโน้มการทุจริตลดลงด้วย 

T4 ประชาชนมีมุมมองปัญหาการทุจริตเป็น
เรื่องปกติธรรมดา เกิดเป็นภาวะจำยอมและ
เพิกเฉย 

O5 หลักคำสอนของศาสนาชี้ให้เห็นโทษของการ
ทุจริต ช่วยสร้างการรับรู้และแนวปฏิบัติใน
ฐานะศาสนิกชนที่ดี 

T5 ทัศนคติในแง่ลบของสังคมที่มีต่อเจ้าหน้าที่
รัฐ ทำให้ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือได้
ยาก 

O6 การนำเสนอประเด็นการทุจริตของ
สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
ประชาชนในวงกว้าง 

T6 ผู้แจ้งเบาะแสไม่ม่ันใจในความปลอดภัย  
อันเนื่องมาจากอิทธิพลของผู้กระทำ
ความผิด 

 
     1.2ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2.1 สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณการทำบัญชีการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่พบว่ากระบวนการทุจริตในอปท. เกี่ยวกับด้านงบประมาณการทำบัญชีการ
จัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่อปท. ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ทำตามระเบียบฯและอ้างว่าไม่
ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการให้จัดทำและไม่จัดทำซึ่งเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องท่ีกลุ่มอปท. ไม่จัดทำ
อันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตในอปท. 

1.2.2 สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคลข้อมูลตัวเลขจากการสำรวจ 
พบว่าการทุจริตเกิดจากตัวบุคคลโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วนปรากฏว่าร้อยละ 12 มีญาติ
หรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง 

1.2.3สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย 
ในส่วนช่องว่างของกฎหมายและระเบียบต่างๆมุ่งวิเคราะห์ระบบตรวจสอบและระบบโครงสร้างของอปท. เองซึ่งผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่าระบบการตรวจสอบของสตง. ไม่ทั่วถึง 
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  1.2.4 สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรมจากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีบางอปท. ที่มีขนาดเล็กมีพนักงานท้องถิ่นที่ได้บรรจุเข้ารับราชการโดยมีวุฒิ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปวช. ขึ้นไปและผ่านการนิเทศงานมาน้อยหรือไม่มีความรู้เฉพาะด้านดีพอเช่นความรู้ความเ ข้าใจ
เกี่ยวกับการกำหนดราคากลางหรือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและส่วนหนึ่งพบว่าหัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้มีความรู้
ทำงด้านการพัสดุในทำงปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปก็หมิ่นเหม่ในการถูกตรวจสอบและผิดวินัยหรือบุคลากรของอปท. ขาดความรู้
ความเข้าใจโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของอบต.กับเทศบาลตำบลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลตลอดจนส่วนหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
และพนักงานท้องถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายแสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรม
จริยธรรมโดยสรุปผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของอปท. ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารท้องถิ่นข้อกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับคำสั่งต่างๆจำเป็นต้องมีการเพิ่มพูนความรู้และควรรู้เพราะถ้าบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเป็นผล
ทำให้ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได้ 

1.2.5 สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ทราบจากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีอปท. ส่วนหนึ่งไม่ชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ของอปท. ต่างๆให้
ประชาชนทราบเช่นร้อยละ 15 ไม่แจ้งงบประมาณของอปท. ให้ประชาชนและไม่ส่งข่าวสารทำงราชการให้ประชาชน 

1.2.6สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆจากการศึกษาพบว่าผู้ตรวจสอบอปท. ที่เป็นสตง. เพียงหน่วยงานเดียวมีกาลังคนไม่
เพียงพอและสตง.ส่วนกลางมีกาลังคนเพียงแต่ไม่สามารถลงไปตรวจได้ทุกพ้ืนที่ที่กระทำได้ก็เป็นเพียงเป็นการสุ่มตัวอย่าง
เท่านั้นในส่วนของสานักงานป.ป.ช. ก็เช่นเดียวกันจึงมีข้อเสนอให้ทั้งป.ป.ช. และสตง. มีอนุกรรมการป.ป.ช. จังหวัดและให้
จัดตั้งอาสาสมัครป.ป.ช. ภาคประชาชนส่วนระบบการตรวจสอบภายในของอปท. มักพบว่าผู้บริหารท้องถิ่นของอปท. ไม่
ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัดและฝ่ายสภาท้องถิ่น ของอปท. ที่
ต้องทำหน้าที่เป็นฝ่ายกำกับดูแลและควบคุมคอยตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารของอปท. ให้ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนแต่กลับพบว่าปัจจุบันฝ่ายสภาท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่กับกลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่น. จึง
ทำให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้น้อย 

1.2.7สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีอิทธิพลจากการศึกษา 
พบว่าในอปท. บางแห่งยังมีอิทธิพลหรืออำนาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้โดยเฉพาะอิทธิพลและอำนาจของฝ่ายการเมือง
ที่ครอบงำหรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้เสนอ
ราคารายอื่นๆการบีบบังคับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่างๆตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กลา้ที่
จะให้การเป็นพยานเพื่อเอาผิดกับผู้ทุจริตและส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานานเช่นความเกรง
กลัวอิทธิพลการนับถือผู้มีบารมีการสำนึกบุญคุณของผู้มีพระคุณสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อำนาจหน้าที่การงาน
ในการแสวงหาผลประโยชน์ดังนั ้นปัญหาที ่มีในท้องถิ ่นคือความสัมพันธ์ที ่แข็ง แกร่งระหว่างนักการเมืองทั ้งใน
ระดับประเทศกับนักการเมืองระดับท้องถิ่นนักการเมืองระดับท้องถิ่นกับนักธุรกิจกลุ่มผลประโยชน์และนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นกับข้าราชการบุคคลกลุ่มนี้ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการตรวจสอบของภาคประชาชนและภาคประชา
สังคมและสิ่งที่ต้องส่งเสริมก็คือทำอย่างไร่ให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเพ่ือค้านอำนาจอิทธิพลได้ 

1.3สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
1.3.1โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแตพ่บว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม ่
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เข้มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการ
ทุจริต 

1.3.2สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทำงเศรษฐกิจที่มุง่เน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมทำให้ 
คนในปัจจุบันมุ้งเน้นที่การสร้างความร่ำรวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

1.3.3การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอ้นขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเขา้ไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

1.3.4การผูกขาดในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐไดแ้ก่การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นเรื่องของการ 
ผูกขาดดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

1.3.5การได้รับค่าต่อบแทนที่ไมเ่หมาะสมรายไดไ้มเ่พียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปจัจัย 
หนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทำงเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

1.3.6การขาดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น 
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลงและมี
ความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.3.7มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมไดเ้ปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นยกย่องคนที่มีเงินคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนซ่ือเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง
หลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ 

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคง ของชาติเป็นปัญหาลำดับต้นๆที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็น
ภาคการเมืองภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการ
ทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทำงราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อ
กระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของประเทศ
ไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รับชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์ กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (TransparencyInternational – IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 
- 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลกและ 
เป็นอันดับที ่3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศ
ไทยปี 2559 ลดลง3 คะแนนจากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รับชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความ 
 

/พยายาม... 



- 5 - 
 

 
พยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การตอ่ต้านการทุจริต(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคก์ร 
ตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับแต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้มที่ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทำงด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคมซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภบที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้องยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยมติดความสบายยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจคนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยไปแล้วผนวกกับปัจจัยทำงด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึง
ส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3 เริ่มจากปีพ.ศ.2560 จนถึงปี
พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทำงคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์ร ักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเ ที่ยมนานา
อารยประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทย
ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีพ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทำงการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทำง

ปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสสร้างค่านิยม
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือกำหนดแนวทำงการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอัน
จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
แท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทำงการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร
บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

/3)เพ่ือให้... 
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3) เพื ่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี(Good 
Governance) 
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)ของภาคประชาชน
ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข้ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนใน

ท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชนท้องถิ่นปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที ่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไกมาตรการรวมถึงเครือขา่ยในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เขม้แข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคสjวน 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
1) ขา้ราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนใน

ท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการตอ่ต้านการทุจริต (Anti-
Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมา
ประยุกตใ์ช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตสำนึก
รักทอ้งถิ่นอันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทำ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกัน
การทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ่าระวังการ
ทุจริตที่เขม้แข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 

/ส่วนที่ 2... 
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ส่วนที่ 2 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
 (พ.ศ.2562-2564) 
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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
 

1.1 การสร้าง
จิตสำนึกคุณธรรม
จริยธรรม ค่านยิม
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
 

1.1.1 สรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบตัิราชการตามอำนาจหน้าที่ใหบ้ังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 
1.1.2 สรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจรยิธรรม 

 
 
 
- 
- 
 

 
 
 
- 
- 
 

 
 
 
- 
- 
 

 

 

1) โครงการฝึก่อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก ่
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

2)มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การ 

1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที ่จะไม่
กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
1)กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2)โครงการจัดทำคู่มือการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3)มาตรการการสร้างความโปร่งใสในกาบริหารงาน
บุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบยีบ) 
4)มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหนา้ส่วนราชการ 

 

- 
 

 
 
 
 

- 
 
 

50,000 
- 
 
- 

 

- 
 

 
 
 
 

- 
 
 

50,000 
- 
 
- 

 

- 
 

 
 
 
 

- 
 
 

50,000 
- 
 
- 

 

1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

1.2.1 สรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจรติ 
1)มาตราการเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 
๒)โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริตและปลูกฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
1.2.2 สรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ 
1)โครงการจัดปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขียวลดภาวะ
โลกร้อนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.2.3 สรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบตัิตนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1) โครงการปลูกผักริมร้ัว 
2) โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
- 

 
20,000 

 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
20,000 

 
 
- 

 
20,000 

 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
20,000 

 
 
- 

 
20,000 

 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
20,000 

 

 
 
 

 
/ตาราง(ต่อ)... 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๑ . ๓  ก า ร ส ร ้ า ง
จ ิตสำน ึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 
 

(สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความ
ซือ่สัตย์สุจริต) 
1)โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
2)โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
(สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต) 
1)กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อตา้นการ
ทุจริต 

(สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ) 

1)โครงการเยาวชนส ัมพ ันธ ์ เพ ื ่ออนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

มิติที่ 1 รวม 
4  มาตรการ  2  กิจกรรม  
11  โครงการ 

260,000 260,000 260,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตาราง(ต่อ)... 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 

2.1 แสดงเจตจำนง 
ทำงการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตของ 
ผู้บริหาร 

1) กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

- - -  

  
  

2.2 มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการการใช้ 
ดุลยพินิจและใช ้
อำนาจหน้าที ่
ให้เป็นไปตาม 
หลักการบริหาร 
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
 

(สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน) 
1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคล 
2) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายก ปลัดและ
หัวหน้าสว่นราชการ 
3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือน” 

(สร้างความโปร่งใสในการบรหิารการเงิน งบประมาณ 
การจัดการพัสดุ การใชป้ระโยชน์ในทรพัย์สินของทาง
ราชการ โดยยึดถือและปฏบิัตใิห้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด) 
1)มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 
2)กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัด
จ้าง” 
3)กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

(สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ) 
1)กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื ่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2)มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การเชิดชูเกียรต ิ
แก่หน่วยงาน/บุคคล 
ในการดำเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัต ิ
ตนให้เป็นที่ประจักษ ์
 
 
 
 
 

 

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบ หรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

1) มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนา้ที่ตามหลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี  
2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัต ิปฏิบตัิราชการแทนหรอืการดำเนินการอื่นใด
ของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1)มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนญุาต สั่งการ เพือ่ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2)มาตรการการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานเวลาการให้บริการ 
3)มาตรการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
1) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บคุคลหน่วยงาน 
องค์กรดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้ารว่มในกิจกรรมของ อบต. 

2.4.2 ยกย่องเช ิดช ูเก ียรต ิท ี ่ให ้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2.4.3 ยกย่องเชดิชเูกียรตทิี่ดำรงตนตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1)กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.5.1 ดำเนินการให้มีข ้อตกลงหรือวิธ ีการอื ่นใดระหว่าง
บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
1) มาตรการ “จัดทำขอ้ตกลงการปฏิบตัิราชการ” 
2)กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบตัิราชการของ อบต. 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด 
อำเภอ ที ่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1)มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหนว่ยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ” 
2)มาตรการจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต 
2.5.3 ดำเนินการใหม้ีเจ้าหนา้ที่ที่รบัผิดชอบดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณมีีเรื่องร้องเรยีนกล่าวหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
1)มาตรการ“แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน” 
2)มาตรการกำกับการดำเนินการเกีย่วกบัเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ 2 รวม 1๓  มาตรการ  9  กิจกรรม   0 โครงการ 50,000 50,000 50,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหต ุ

 งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม 
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ในช่องทำงที่เป็นการ 
อำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นต่อน 

3.1.1 การจัดใหม้ีศูนย์ข้อมูลขา่วสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
1) มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนยข์้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ.2540” 

3.1.2 ม ีการเผยแพร ่ข ้อม ูลข ่าวสารเก ี ่ยวก ับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสด ุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที ่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
1)มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) มาตรการ “เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทีส่ำคัญและ 
หลากหลาย”  
3) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้าน 
การเงินการคลังพัสดุและทรัพย์สินของอบต.และการ 
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

4) โครงการสื่อประชาสัมพันธ ์

3.1.3 มีการปดิประกาศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบั
การปฏบิัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 
1)โครงการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกีย่วกับการปฏิบัติ
ราชการ 
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3.2 การรับฟังความ 
คิดเห็นการรับและ 
ตอบสนองเร่ือง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าท ี ่ขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถิ่น 
1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2) มาตรการในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3.2.2 มชี่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารร้องเรียน/
ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1)มาตรการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านสือ่ออนไลน์ 

2)มาตรการประกาศเผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 

3.2.3 มรีายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ได้ทราบถึงการได้รบัเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
1) โครงการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
2) มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
3) โครงการ อบต.เคลื่อนที ่
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/ตาราง(ต่อ)... 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหต ุ

 งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 

3.3 การส่งเสริมให้ 
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4)มาตรการการติดตามเร่ืองร้องเรียน 
5)มาตรการลดขั้นตอนในการร้องเรียน 
6)มาตรการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเร่ือง
ร้องเรียนผ่านทางเวปไซต์ 

7)มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนร้องทุกช์ 
8)กิจกรรมการช่วยเหลอืผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ 
3.3.1 ดำเนินการใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาและคณะกรรมการท้องถิ่น 
2) โครงการประชุมประชาคมหมูบ่้านและ
ประชาคมตำบลประจำป ี
3) กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน 

3.3.2 ดำเนินการใหป้ระชาชนมีสว่นร่วม
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
อบต. 
3) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธกีาร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
4)โครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารกจิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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มิติที่ 3 รวม 14  มาตรการ   4  กิจกรรม 7  โครงการ 90,000 90,000 90,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตาราง(ต่อ)... 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ 4 4.1 การจดัวาง
ระบบตรวจสอบ
ภายในและการ
ควบคุมภายใน  
 
 
 
 
 
4.2 การสนับสนุนให ้
ภาคประชาชนมีสว่น 
ร่วมตรวจสอบการ 
ปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการตาม 
ช่องทำงที่สามารถ 
ดำเนินการได 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจดัทำระบบ
ตรวจสอบภายใน 
1)โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
2)โครงการจัดทำรายงานควบคุมภายใน 

4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจดัทำระบบควบคุม
ภายใน 
1)มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2)มาตรการจัดระบบควบคุมภายใน ในอบต 
4.2.1 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้ายขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ 
บรรจุแต่งตั้งการโอนย้าย 
2) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
4.2.2 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ 
ดูแลการบริหารงบประมาณ การรบั-จา่ยเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การรับการจา่ยและการใช้ประโยชน์ทรพัย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
2) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

4.2.3 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ 
ดูแลการจดัหาพัสด ุ
1)กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
2) โครงการอบรมกรรมการตรวจการจา้ง 
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4.3 การส่งเสริม 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของสภา 
ท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีความรู ้ความเข้าใจในการปฏบิัตหิน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกีย่วข้องได้กำหนดไว้ 
1)โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบยีบกฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชกิสภาทอ้งถิ่น 
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/ตาราง(ต่อ)... 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหต ุ

 งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 เสริมพลังการม ี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ 
บูรณาการทุกภาค 
ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 
 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
2) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏบิัติงานของฝ่าย
บริหาร 
3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตงิานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบล 
4.4.1 ส่งเสริมใหม้ีการดำเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
1) มาตรการเฝ้าระวัง 
การคอรัปชันโดยภาคประชาชน 
2) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการ
ทุจริต 
1) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายดา้น
การป้องกันการทุจริต 
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มิติที่ 4 รวม 5  มาตรการ  8  กิจกรรม  4 โครงการ 40,000 40,000 40,000  

                           รวมทั้งสิ้น 
36  มาตรการ    23  กิจกรรม   
22  โครงการ 

 
440,000 440,000 440,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ 3... 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ 

มิติที ่1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการ

ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริตโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายใน
องค์กรได้อีกด้วยจากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมา
นานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังในสถานการณ์วิกฤติปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าวทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัป
ชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้นต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง
ภาคราชการภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจังพร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริตควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทำงที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั้งนี้กลไกการนำหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยความชอบธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทำงในการบริหารจัดการนั้นปรากฏ
อยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไป
เป็นแนวทำงการปฏิรปูการบริหารการปกครองของหนว่ยงานองค์กรต่างๆของภาครัฐจึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้
เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีข้ึนแล้วแต่อย่างไร่ก็ตามสำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไป
เป็นแนวทำงการปฏิรู้ปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้นปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลาย
ในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หล ักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้นการพิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้
เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆจะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย
วัตถุประสงค์แนวทำงหรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติเพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดีไดต่้อไป 

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจึงจัดทำโครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรขององคก์รมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

/เพ่ือให้... 
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2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ 
นำไปประยุกตใ์ช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 

4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองคก์รได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เปา้หมาย    

 ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
4. พื้นที่ดำเนินการ    

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
5. วิธีดำเนินการ 

1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากร 
4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2564 

7. งบประมาณทีใ่ช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรขององคก์รมีความรู้ความเขา้ใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
3. ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป 
ประยุกตใ์ช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
4. ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรไดอ้ย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

/โครงการส่งเสริม... 
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

1. หลักการและเหตุผล 
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสูความสำเร็จ 

ทั้งด้านคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กรนั้นๆยอมประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมีความรู้ความสามารถมีทักษะต่างๆในการปฏิบัติงานมีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงาน
เป็นอย่างดีเมื่อไดร้ับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใดๆแล้วย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอใน
ทำงตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถไร้อุดมการณ์ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน
ยอมทำให้องค์กรนั้นๆดอยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้านอกจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะและ
ประสบการณ์การทำงานสูงแล้วยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตมีจรรยาบรรณค่านิยมบุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นตัวชี้นำทำงในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่และบทบาทแห่งตนเองบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบตั้งใจทำงานด้วยความ
ทุ่มเทเสียสละมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องานต่อหน่วยงานต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้วย่อมนำพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมี
ความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯข้าราชการและพนักงานจ้าง
ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทำงพระพุทธศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริตและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขรู้จักความพอดีมีความพอเพียงปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับมีเจตคติที่ดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเองต่อการทำงานต่อเพื่อนรวมงานต่อผู้มา
ขอรับบริการตอ่ผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในหลักธรรมทำงพระพุทธศาสนา 
2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทำงพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนิน 

ชีวิตไดอ้ย่างถูกต้อง 
2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กรต่อการทำงานต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มา 

ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
2.4 เพ่ือให้สถาบันทำงศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯข้าราชการ/พนักงาน 
4. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

เดือนมกราคม – ธันวาคมพ.ศ. 2562 
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6. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ 
6.3 จัดทำรายละเอียดโครงการฯกำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการกำหนดการและหลักสูตรเพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิดความ

เหมาะสม 
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

7. งบประมาณในการดำเนินงาน  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทำงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
9.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทำงพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนิน 

ชีวิตไดอ้ย่างแท้จริง 
9.3 ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและเจตคติต่อองค์กรต่อ 

การทำงานต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพ่ือ

กำหนดมาตรฐานทำงจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทำงการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทโดยให้มี
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวซึ่งหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมจริยธรรมเพราะคุณธรรมและ
จริยธรรมหมายถึงการประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องดีงามทั้งกายวาจาใจทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมซึ่งถ้าบุคลากรทุก
คนที่ทำงานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจของตนเองแล้วการปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุลวงไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่
จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคนได้แก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจำรวมถึงพนักงานจ้างจึงได้มีการจัดทำโครงการ
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิก 
สภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดังกล่าวนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต 
2.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ 

ประชาชน 
2.3 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
2.4 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไมก่ระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซอน 

3. เปา้หมายผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
4. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
5. วิธีการดำเนินการ 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการ
ทุจริตใหป้ระพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมและมีการศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมนอก
สถานที่ในบางโอกาส 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปงีบประมาณ 2562 
7. งบประมาณในการดำเนินการ 

จำนวน 50,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัดประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงานโดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัดและต้องไดร้ับผลกาประเมินมาต่ำกว่ารอยละ 70 

ผลลัพธ์  ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเกิดจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 

/มาตรการ... 
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มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุง่สู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทำงคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเที่ยมนานาอารยประเทศโดยกำหนดวิสัย
ทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CorruptionPerceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 50 ในปีพ.ศ. 2564 

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้นองค์การบริหารส่วนตำบลได้
กำหนดแนวทำง/มาตรการเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการทุจริตขึ้นเพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการ
ปฏิบัติ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ 
ฝ่ายประจำลูกจ้างประจำตลอดจนพนักงานทั่วไป 

2.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก 
สภาท้องถิ่นข้าราชการฝ่ายประจำลูกจ้างประจำตลอดจนพนักงานทั่วไป 
3.เป้าหมาย/ผลผลิต 

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
4. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
5. วิธีดำเนินการ 

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกดา้นการต่อต้านการทุจริตอาทิ 
กฎหมายป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึก 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองคค์วามรู้ให้บุคลากรในสังกัดไดร้ับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่ง 
ครัดผ่านโครงการ/กิจกรรมและสื่อช่องทำงตา่งๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จำนวนขอ้มูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร 

 
 

/โครงการส่งเสริม... 
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โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มี

บทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นท้ังยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่นดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของค์ณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงาน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณ
แผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์
โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามโดยได้
กำหนดแนวทำงการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ
ศักดิ์ศรรีู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดขีองสังคมยึดมั่นในคุณธรรมยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎ
แห่งกรรมซื่อสัตย์สุจริตเสียสละมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมการ
ตัดสินใจที่จะกระทำหรือไมก่ระทำการใดได้อย่างเหมาะสมอันรวมถึงการป้องกันการกระทำทุจริตใน 
ระบบราชการดว้ย 

ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรม
ที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของค์ณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯข้าราชการ และพนักงานจ้างให้มีจิตสาธารณะ 
และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

2.เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภา
ฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

1. เพื่อให้ความรู้แกค่ณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้างตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

2.เพ่ือให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้างไดร้ับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิต
สาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชนและประเทศชาติสร้างจิตสำนึกในการกระทำความดีรู้จักการให้การเสียสละและการ
บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์รว่มกัน 
4. กลุม่เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารพนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2562-2564 
6. งบประมาณดำเนินการ 

จำนวน  20,000  บาท 
/วิธีดำเนินงาน... 
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7. วิธีการดำเนินงาน 
7.1 บรรยายเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ 

เจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
7.2 บรรยายเรื่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา 

ท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส้วนท้องถิ่น 
7.3 แบง่กลุ่มทำกิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีให้แก่ 

คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 
7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรย้าย 

8. สถานที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เขารว่มโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 
2. จำนวนผู้เขา้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กิจกรรมให้ความรู้... 
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กิจกรรมใหค้วามรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้นใหก้ับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การ 
บริหารสวนตำบลหนองบัว 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ

หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งการกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบาง
เรื ่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทำง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึงสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื ่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดย
ก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื ่นๆที่ไม้ใช้รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง
ตำแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ี
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จากทำงราชการโดยมิชอบทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ. 25561 - 2564หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดย
กำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดกิจกรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ
กฎหมายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตนเพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ความรู้ความเขา้ใจแก่พนักงานสวนตำบลพนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ององคก์ารบริส่วน 

ตำบล 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหนา้ทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีจิตสำนึกค่านิยมและ 

วัฒนธรรมเรื่องคว์ามซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมัน่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการ
ทุจริตคอร์รับชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
3.เป้าหมาย 

พนักงานสวนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

4.พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

5.วิธีการดำเนินการ 
จัดประชุมประจำเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 

 
/6.งบประมาณ... 
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6.ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2564 

7. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
ผลลัพธ์ พนักงานสวนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้นและมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการจัดทำ... 



- 27 - 
 

โครงการจัดทำคู่มือการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
1. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธจันทรโอชาได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโดย
จัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าต่อบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่
ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ
เช่นสำนักงานก.พ. จึงได้เผ่ยแพร่องค์ความรู้ที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื ่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmentปีงบประมาณพ.ศ. 
2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐโดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื ่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้นแกเ่จ้าหน้าที่เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดกิจกรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ
กฎหมายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตนเพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ความรู้ความเขา้ใจแก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ององคก์ารบริหาร 

ส่วนตำบล 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีจิตสำนึกค่านิยมและ 

วัฒนธรรมเรื่องคว์ามซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นทำงาน้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการ
ทุจริตคอร์รับชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

2. เป้าหมาย 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

3. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

4. วิธีการดำเนินการ 
จัดประชุมประจำเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 

5. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2564) 
 

/งบประมาณ... 
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6. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

จำนวน  50,000  บาท 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
ผลลัพธ์  พนักงานสวนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้นและมีความประพฤติ 

ปฏิบัติงานไมยุ่่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มาตรการสร้างความ… 
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มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

1. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กร 
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา
งานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงาน
ได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้ปรากฏ
ชัดเจน  
 2. เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทำงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และมอบหมาย
งาน 
อย่างเป็นธรรม 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้และป้องกันการได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. วิธีดำเนินการ 
 1.ผู้บริหารกำหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
 3.จัดทำมาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร 
 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 6กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ  

  ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
7.งบประมาณดำเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

/8.ผู้รับผิดชอบ... 
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8.ผู้รับผิดชอบ    

สำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2.แนวทางป้องกันการได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระบียบ 
 3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 % 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มาตรการ... 
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มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 

1. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชน
ได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร
ราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการ
และไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. วิธีดำเนินการ 
 1.ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 

/3.จัดทำหนังสือ... 
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 3. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 4. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 5. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

9. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
 2. คำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.2การสร้างจิตสำนึก... 
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1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่น 

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตำบลหนองบัว 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (ClimateChange) ที่ทำให้

อุณหภูมิโลกสูงขึ้นหรือที่เรียกว่าสภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทำงธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของ
มนุษยอ์าทิเกิดความแห้งแล้งมีไฟไหม้ป่าฝนตกไม่ตรงฤดูกาลอากาศหน้าวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตกเป็นต้น
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ดังนั้นประเทศต่างๆทั่วโลกจึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะ
โลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศการเพ่ิม
พื ้นที ่ส ีเข ียวจึงเป็นหนทำงหนึ ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื ่องจากตนไม้ เป็นแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษและผลิตก๊าซออกซิเจนอีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความ
เหมาะสมลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้นๆลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียสเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจึงไดจ้ัดทำโครงการ “ปลูกตน้ไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่
ตำบล” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และ
ร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าวดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัวเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแกชุ่มชนพร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน 
2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีสวนร่วมในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวใน 

ตำบล 
2.3 เพ่ือให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า 

ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ 

ประชาชน 
3.เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนตำบลหนองบัว 
4. พื้นที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่สาธารณะในเขตตำบลหนองบัว 
5. วิธีดำเนินงาน 

5.1 ประสานงานกับส่วนราชการองค์กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษากลุ่มพลังมวลชนและประชาชนในท้อง 
ถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 

5.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูก 
ต้นไม้ 
 

/5.3 จัดซื้อกล้าไม้... 
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5.3 จัดซื้อกล้าไม้พันธุ์ไม้เพ่ือใช้ในโครงการ 
5.4 ดำเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการองค์กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษากลุ่มพลังมวลชนและ 

ประชาชนในท้องถิ่น 
5.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2564 

7.งบประมาณดำเนินการ 
จำนวน  20,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ทำให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.2 ทำให้เพ่ิมพ้ืนที่ปา่ไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
9.3 ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.4 ทำให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทำงในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการปลูกผัก… 
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โครงการปลูกผักริมรั้ว 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากชาวบ้านมีปัญหาการว่างงานไม่มีรายได้ที่เพียงพอ จึงได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกิน
ได้เพ่ือนำไปสู่อาชีพ” ขึ้น  เนื่องจากผักเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย และผักยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ผู้ปลูกได้เป็นอย่าง
ดี เพราะผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทำงอาหารสูง สามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลายอย่าง และมีราคา
ค่อนข้างถูกเมื่อเปรียบเที่ยบกับอาหารชนิดอื่น สามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย  ดังนั้นผักจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
เป็นจำนวนมาก จึงให้เกษตรกรที่ว่างงานมีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ  เป็นการแก้ปัญหาการ
ว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนและนำไปเป็นแนวทำงในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกดว้ยกันเอง 
2.2 เพ่ืออนุรักษพื์ชผักท้องถิ่นพันธุ์พ้ืนเมืองและขยายพันธุ์พืชทีเ่ป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
2.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใช้ 

สารเคมีสงเคราะห์ใดๆ 
2.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและใช้แนวทำงตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เปา้หมาย/ผลผลิต 
3.1 สมาชิกชุมชนบ้านสวนพอเพียง 
3.2 ประชาชนทั่วไป 

4. พื้นที่ดำเนินการพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 ขั้นเตรียมการ 
- มีการวางแผนการให้ความรู้แบง่กลุ่มย่อยแบ่งหัวข้อโครงงานจัดตั้งทีม่งานที่เป็นผู้ประสาน 
- รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทำนเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
- บางกลุม่ยอ่ยแบ่งหัวขอ้โครงงานจัดตั้งทีม่งานที่เป็นผู้ประสานงาน 

5.2 ขั้นปฏิบัต ิ
- รวบรวมบล็อกของสมาชิกหรือลิงคภ์ายนอกท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย์เพ่ือให้ 

สมาชิกท่ีรวมโครงการไดศ้ึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ 
- แจกจา่ยและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก 
- กระตุ้นการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน 
- จัดให้มีการนำเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่องโดยมีการกำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 

5.3 ขั้นประเมินผล 
- การนำเสนอผลงานที่กำลังเพาะปลูกและผลผลิตที่สำเร็จแล้ว 
- มีการสำรวจความก้าวหน้าของโครงการโดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการบริโภค (จำนวน 

ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ) 
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น 
- ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
 
 

/-มีการสรุป... 
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- มีการสรุปปัญหาที่ได้จากการดำเนินการที่ผ่านมาโดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผลและหาแนวทำงแก้ไข 

รว่มกัน 
- ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวสำหรับให้บริการสมาชิก 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2564 

7. งบประมาณดำเนินการ 
จำนวน  20,000  บาท 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
9.2 สมาชิกสามารถนำความรู้ทีไ่ดร้ับไปปฏิบัติไดจ้ริง 
9.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิกมีคุณภาพดีและปลอดสารพิษ 
9.4 ผู้เขา้ร่วมโครงการไดร้ับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเองได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทำงเศรษฐกิจ 

พอเพียงเกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.3การสร้างจิตสำนึก... 
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1.3  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
(สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้าน

คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ
รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ
บริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการ
ดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงกา รสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐาน
ที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด โดย
การปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะ
ถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคม
ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
 

/6.วิธีการดำเนินการ... 
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6. วิธีการดำเนินการ 
 1.ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

2. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณานำหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัด 
ของ อปท. หรือ ที่ อปท. ให้การอุดหนุน  
 3.ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทำงานฯ  

4. ติดตามการดำเนินการ 
 4. สรุปผลการดำเนินการ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน  20,000  บาท 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.มีการนำหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท. หรือ ที่ 
อปท. ให้การอุดหนุน  

2. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีภูมิคุ้มกันทางสังคม  
ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.ชื่อโครงการ... 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับ
ความสำเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาของการขาดศีลธรรม 
คุณธรรม ดังนั้นการส่งเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูก
จิตสำนึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ ส่งผลให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณธ รรม 
ความซื่อสัตย์ และคุณภาพต่อไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้มีจิตสำนึกที่
ดี จึงได้จัดทำโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว เพ่ือส่งเสริมให้เป็นเยาวชนเป็นคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดำเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมี
ภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
ให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กและเยาวชน 
 2. เพ่ือสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนและผู้ปกครอง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนสังกัดสพฐ.ในพ้ืนที่ตำบลหนองบัว 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน 
 2. จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6. ดำเนินการตามโครงการ 
 7. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน  20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
 

/10.ตัวชีว้ัด... 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการดำรงตนตามหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(สร้างจิตสำนึก... 
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(สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้างการทุจริต) 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกของคนในชาติให้มี
จิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีความ
ตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภา
เด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สภาเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรม แนวทาง
ในการดำเนินการ  
 2.จัดประชุมคณะทำงานฯ 
 3.ดำเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่กำหนด 
 4 สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2562– 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน  20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
และเสียสละเพ่ือส่วนรวมเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
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(สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น น้ำ ป่าไม้ แร่ธาตุ ซึ่งนับวันจะหมดลง
เนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบำรุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมีมากข้ึน ทำให้
น้ำเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสำนึกของมนุษย์ที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญ และต้องได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีที่จะเป็นกำลังในการพัฒ นาท้องถิ่น และ
ประเทศชาติต่อไป 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ปัญหาที่จะได้รับผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพ่ือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื ่อเป ็นการปลูกและปลุกจ ิตสำนึกให ้แก ่เด ็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกสาธารณะรู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่กำหนดตามความเหมาะสม 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
 6.3 ประสานงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.4 ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม 
 6.5 ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ 
 6.7 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
จำนวน  20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดจิตสำนึกที่
จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ 
 3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกสาธารณะรู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
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มิติที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทำงการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ

ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ ่มจากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทำง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเที่ยมนานาอารยประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทย
ทั ้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื ่อให้ประเทศไทยได้ร ับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าทีข่องรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแต่กต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่
ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบโดยไดก้ำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตรดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทำงการเมืองในการต่อตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหนว่ยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอำนาจการปกครองที่มุง่เน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ระดับพ้ืนที่ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนดและต้องเป็นไป
เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
เรื่องทีไ่ดส้ร้างความข่มข่ืนใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจำนวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมปีัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริต
ของค์นทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกันเพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมากและ
มากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่นๆจึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่าแม้ว่าโอกาสหรือช่องทำงที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง
จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นและมูลค่าของค์วามเสียหายของรัฐที่คนทำงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหาร 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทำงการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็ง
ในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชนและ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
2. วัตถุประสงค์   เพ่ือแสดงเจตจำนงทำงการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
3. เปา้หมาย/ผลผลิต 

3.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ฉบับ 
3.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
3.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

5. วิธีดำเนินการ 
5.1 ประกาศเจตจำนงทำงการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
5.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
5.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
5.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
5.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
5.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
5.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562-2564 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจำนวน 1 ฉบับ 

9.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปรงใส่สามารถป้องกันการทุจริตของ 

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 

โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
1. หลักการและเหตุผล 

ข้าราชการ พนักงานจ้างเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การ
บริการส่วนตำบลให้มีศักยภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานของ
องค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมี
มาตรฐานในการทำงานทีเ่ป็นรปูธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการทำงานได ้
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการที่
เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2556 มาตรา 
6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการทำงานได้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรปูแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
2.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
2.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพ 

ไดค้นดีคนเก่งเขา้มาทำงาน 
3.เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทำมาตรการดา้นการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
4. พื้นที่ดำเนินการสำนักปลดัองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่องหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 

5.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
5.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
5.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
5.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2562-2564 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
8.ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตบล 

9. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ผลผลิต 

- มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของอบต.จำนวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

9.2 ผลลัพธ ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ไมน่้อยกว่า 90 % 
- บุคลากรของอบต.มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่าระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลของอบต.มีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
1. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหนว่ยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรปูแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่
ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ ่นตามอำนาจหน้าที่ของอบต.และหน้าที ่ตามกฎหมายอื ่นที่
กำหนดให้อบต.มีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
ขององค์การบริกหารส่วนตำบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจ
มีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจายอำนาจหรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนักกองและฝ่ายต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการทำให้การบริการเกิดความล่าช้า
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั ้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่าตามพระราชบัญญัติสภาตำบลฯ ที่กำหนดให้นายกมีอำนาจ
หน้าที่ในการสั่งอนุญาตและอนุมัติควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลและเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายก
ฯ ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกได้ตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกมอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู 

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยากจึงจำเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมาย
อำนาจหน้าที่ข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนองความต้อง 
การของประชาชน 

2.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
2.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
2.4 เพ่ือป้องกันการผู้กขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

ตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
3.เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกอบต.ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการจำนวน 4 ฉบับประกอบด้วยนายก
มอบหมายให้รองนายกนายกมอบหมายให้ปลัดรองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการปลัดมอบหมายให้รองปลัดปละปลัด
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
4. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
5.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
5.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
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5.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ไดร้ับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2562-2564 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
8.ผู้รับผิดชอบ   

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
9. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ผลผลิตมีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทนจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
9.2 ผลลัพธ ์

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผู้กขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทำงแห่งการทุจริต 
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กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

1. หลักการและเหตุผล 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ 

ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงานซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค้การบริหารส่วน
ตำบลเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล 

ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2.วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
3.เป้าหมาย/ผลผลิต 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล 
4. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการโดยแต่งตั้งปลัดองค์การ 
บริหารส่วนตำบลเป็นประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการ 

5.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโดยประกอบด้วย 
ประธานกรรมการหัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและข้าราชการองค์การบริหารสวนตำบลที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการ 

5.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเพ่ือกลั่นกรองการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ช่วงระยะเวลามีนาคม - เมษายนและกันยายน - ตุลาคม 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
8.ผู้รับผิดชอบ  

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอำนาจหน้าที ่และกฎหมายที ่กำหนดไว้ ดังนั ้น การที ่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
  2. เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

6. วิธีดำเนินการ 
 1.จัดประชุม 
 2. จัดทำคำสั่งคณะทำงาน 
 3.ประชุมคณะทำงาน 
 4. กำหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 5. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6.กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงแนวทางใน
การดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการป้องกันและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงาน 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเก่ียวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
6. วิธีดำเนินการ 
 1.ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงาน 
 2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 3. จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
ด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 6. เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 2. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือป้องกัน
การใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอำนาจหน้าที ่และกฎหมายที ่กำหนดไว้ ดังนั ้น การที ่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
โครงการ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
 

/7.ระยะเวลา... 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังองค์การบริหารสวนตำบลหนองบัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกโครงการ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.2.3สร้างความ... 
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2.2.3สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นบริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยดำเนินการ
จัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบ
การทำงานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้าน
เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่ง
อำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, 
ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธ ารณะ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ต้องคำนึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   

3. วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม เสมอภาค 
 2. เพื่อเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ และนำผลมาปรับปรุงในการ
ให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย  

/6. วิธีดำเนินการ… 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1.ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการดำเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจงาน
บริการสาธารณะ 
 2. ประชุมสำนัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี ่ยวข้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ตรวจสอบได ้
 3. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ กำหนดให้มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการอย่าง
ชัดเจน และกำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 
 4. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ที่ประชาชน
สามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้ผู้บริหารและ
ประชาชน รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ 
 6. ประชุมสำนัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับปรุงการให้บริการเพื ่อสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
สาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 
 3.ลดจำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. ชื่อโครงการ... 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ประชาชนในพื้นที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ีมาประยุกต ์ใช ้ โดยเฉพาะหลักความโปร ่งใส 
(Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ
และการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีการนำเทคโนโลยีมา
ช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มี
ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอำนวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรม

และไม่เลือกปฏิบัติ 
 3. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเชื่อม่ันในองค์กร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการ
ปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการ
ให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 6.2 จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้อง
วงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 6.4 จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 
 6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
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 6.6 มีการนำระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มาประยุกต์ใช้ใน
การประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
2. มีระบบการทำงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 3.ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 80 
4. ลดจำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
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         2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง
ในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 
ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตาม
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำมาตรการ
ยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึด
กรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดทำมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ
อำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  2) จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4) จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
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  5) จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลา  
ทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  5) การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดทำแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 5.ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก ในองค์การบริหารส่วนตำบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่
ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
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2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น เพื่อเป็นการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบ ริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื ่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี ่ยวกับการสั ่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

6. วิธีดำเนินการ 
 1.ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มี
อำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือกระจายอำนาจในการตัดสินใจ 

2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอำนาจและทุกหน่วยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ 
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อสาธารณชน 

 4. ผู้รับมอบอำนาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

/9. ผู้รับผิดชอบ… 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่น
ใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.4 การเชิดชูเกียรติ… 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพื่อบรรลุผล
ตามความประสงค์ โดยอาจทำให้ขาดการคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมอาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรมใน
จิตสำนึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพี้ยนไปทำให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุก
ระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัด
ให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เพื่อส่งเสริม
สร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพ่ือการปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม 
อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบ
สุขร่มเย็นร่วมกัน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็นกุศโลบาย
หนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
 ๓. เพื่อสร้างสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวนไม่น้อยกว่า10 คน/ปี 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทำงานฯ  
 2. ประชุมคณะทำงาน 
  -กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
  -พิจารณาคัดเลือก 
 4. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  

5. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

/6. เชิญบุคคล... 
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6. เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชน
ตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม 

7. จัดทำเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/2.4.2 ยกย่อง… 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามท่ี
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่
ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนำผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู ่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื ่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู ้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตระหนักถึงความการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
4. เป้าหมาย 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 3. จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 4. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 6. สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
 

/8. งบประมาณ… 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน  10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่า
ของบุคคลที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนว
ทางการแก้ไขเพื ่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู ่ได้อย่างมั ่นคงและยั ่งยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี ่ยนแปลงต่างๆ ซึ ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะทำการผลิตเพื ่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของ
สวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่าย ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น 
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ต้องหันกลับมาทำการเกษตรเพื่อการบริโภค
และจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจาก
เป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง 
ทำให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สำคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีก
ด้วย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก
การดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลง
ได้ และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการ
บริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
ตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรม
อื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้
เป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่าง
ให้แก่เกษตรกรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตอีก
ด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจำศูนย์
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจำตำบล 
 2. ดำเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 3.ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
ต่อไป 
 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน  10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. จำนวนบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการใช้จ่าย
งบประมาณในการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการดำเนินการบริหารจัดการต่างๆ 
ต้องคำนึงถึงหลัก   ธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาในการทุจริตหรือ
ดำเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อ
การดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการ
ดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือมาตรการและนำไปปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
6. วิธีดำเนินการ 
 1.ประชุมหน่วยงาน 

2. กำหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 

 - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 
 - ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอ้ือประโยชน์  หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและพวกพ้อง 
 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
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4. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
5. กำกับติดตามมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6.รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการดำเนินการปรับปรุงข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการในปีต่อไป 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 

- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที ่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทไดใ้ห้
อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้อ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้ าที่
สำคัญ 
 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กร
อิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือคณะทำงาน 
LPA 
  - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  
 
 

/7. ระยะเวลา... 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.5.3 ดำเนินการ… 
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2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื ่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการใน
กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามคู่มือดำเนินการเรื ่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

/1.ชื่อโครงการ... 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ สร้ างความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่ประชาชน  
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อมีกระบวนการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2.เพ่ือมีมาตรการกำกับติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนของ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม และมีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย 
 มาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
6. วิธีดำเนินการ 
 1.ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. แต่งตั้งคณะทำงาน 

3. กำหนดมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำความผิด  

 4. กำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. เผยแพร่มาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้สาธารณะชนทราบ 
 6. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื ่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
 
 
 

/8. งบประมาณ… 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีกระบวนการกำกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ 
โปร่งใส 

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมมากข้ึน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มิติที่ 3... 
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มิติที ่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมี้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทำงที่เปน็การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
 

กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยข์้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว” 

1. หลักการและเหตุผล 
อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต

บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้
ประชาชนเขาตรวจดูได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดและเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
บริหาราชการที่ดีพ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสการม ี
ส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได ้
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายจึงจัดทำระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการพ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเรื่องคาธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรอง
สำเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวขึ้น 

2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูศึกษาค้นคว้าตลอดจนเผยแพร่จำหนา่ยจ่าย
แจกรวมทั้งปฏิบัติหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารดังนี้ 
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
3.2 ข้อมูลข่าวสารทีต่้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได ้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
3.4 ข้อมูลข่าวสารสวนบุคคล 

3. เป้าหมาย 
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจำนวน 1 แห่ง 
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการจำนวน 1 ชุด 
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเรื่องคา่ธรรมเนียมการทำสำเนาและการับรองสำเนาข้อมูล 

ข่าวสารของศูนยข์้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจำนวน 1 ฉบับ 
4. แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารจำนวน 1 ฉบับ 

4. พื้นที่ดำเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
5. วิธีการดำเนินงานโครงการ 

5.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยข์้อมูลข่าวสารของราชการ 
5.2 เมื่ออนุมัตแิล้วแจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
5.3 จัดทำร่างระเบียบฯว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2561เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5.4 จัดทำร่างประกาศฯเรื่องคา่ธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารเสนอต่อผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
 

/5.5 จัดทำร่าง... 
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5.5 จัดทำร่างแบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5.6 จัดเตรียมสถานที่โต๊ะตู้เอกสารและจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 

6. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการเดือนสิงหาคม 2561เป็นต้นไปณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
7. งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

9.1มีการจัดตั้งศูนยข์้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวณสำนักงานองค์การ 
บริหารส่วนตำบล 

9.2มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถว้นไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
9.3  มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทำงราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/กิจกรรม... 
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กิจกรรม “อบรมใหค้วามรู้ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540” 

 
1. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรมจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการ
ที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทำงานที่จำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐโดยหนึ่งในแนวทำงที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของราชการว่า “บุคคลยอมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการหน่วยงานของ
รัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการ
และเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวาง
ในการไดร้ับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจำเป็นเพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนรับรู้
อย่างถูกต้องรวดเร็วจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใสในการทำงานมากยิ ่งขึ ้นจึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนำความโปร่งใสสู่องค์กรเพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนชุมชน
ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสและเมื่อเกิดความ
เข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิดสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานและ
มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 
3.เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน 
3.พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
5. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอนที ่1 สำรวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนที ่2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที ่3 ดำเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที ่4 วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที ่5 ติดตามและประเมินผล 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

7. งบประมาณดำเนินการ 
จำนวน  20,000  บาท 
 

/8. ผู้รับผิดชอบ… 
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8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 9.1 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 
9.2 รอ้ยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
9.3 รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/มาตรการ… 
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มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆของหน่วยงานเช่นโครงสร้างและการจัดองค์กรอำนาจหน้าที่แผนงานโครงการ
และอ่ืนๆ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” ขึ้น
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไดง้่ายและสะดวกมากข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเขาถึงง่าย 
2.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
2.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวกมากยิ่งขึ้น 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆเผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่และเข้าถึงไดโ้ดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

5. วิธีดำเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ไดแ้ก่ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- แผนการดำเนินงาน 
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทำงการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562-2564 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
/9.ตัวชี้วัด... 
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กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลังพัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานราชการในปัจจุบันภาคประชาชนได้เขามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงาน

ของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆการบริหารงานราชการสวนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ต้องมีความโปร่งใสต้อง
ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนไดร้ับรู้เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ
และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
3. เป้าหมาย/ผลผลิตประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
4. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
5. วิธีดำเนินการ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจายเงินประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ
ต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่นและการรับเรื่องร้องเรียนทำงด้านการเงินการคลังผ่านทำง
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลและปดิประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2562-2564 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทำงราชการประชาชนมีโอกาสไดต้รวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการสื่อ... 
 



- 83 - 
 

โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

1. หลักการและเหตุผล 
ในภาวะสังคมปัจจุบันความเจริญกาวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร 

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเขา้มาใช้ในการดำเนินงานผ่านสื่อการ 
ประชาสัมพันธ์เพื ่อให้บรรลุผลสำเร็จและรวดเร็วยิ ่งขึ ้นโดยเฉพาะการสรุปเพื ่อ ให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆหรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐานสร้างความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับกิจกรรม/
โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆได้
ชัดเจนถูกต้องฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจึงจำเป็นต้องพิจารณาในการ 
เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆการใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไร่บางในแต่ละขั้นต่อนที่ตางกันเป็นสิ่ง
สำคัญทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความรวมมือสนับสนุนซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจบทบาทหน้าที่อย่าง
โปร่งใสและยุติธรรม 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนไดร้ับทราบโดยผ่านทำงสื่อ 
ประเภทต่างๆไดแ้กส่ื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผ่านทำงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

2.เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส 

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
5. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่นให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
6. เพื่อความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลสื่อมวลชนและประชาชน 

3. เป้าหมายเพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลให้แกป่ระชาชนโดยทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง 

3.1 จัดทำวารสารรายงานประจำปีเพ่ือรวบรวมภารกิจการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3.2 จัดทำวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
3.3 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลและคู่มือการให้บริการประชาชน 
3.4 จัดทำ Presentation นำเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3.5 จัดทำภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
3.6 จัดทำคูม่ือสำหรับประชาชน 
3.7 จัดแถลงขา่วสื่อมวลชน 
3.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
3.9 จัดทำของที่ระลึก 
3.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
3.11 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
3.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

/3.13 จัดทำ... 
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3.13 จัดทำ spot 
3.14 เสียงตามสาย 
3.15 อ่ืนๆ 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

5. วิธีดำเนินการ 
5.1 เสนออนุมัติโครงการ 
5.2 ดำเนินการประชุม 
5.3 มอบหมายงาน/จัดทำการร่วมนำเสนอร่างรูปแบบ 
5.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
5.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562-2564 

7. งบประมาณดำเนินการ     
จำนวน  20,000   บาท 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
-ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวชี้วัด 
- ประชาชนไดร้ับทราบเข้าใจถึงบทบาทภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสาร 

ในการประชาสัมพันธ์ไมน่้อยกว่ารอยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.2 การรับฟัง... 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการทำงาน 
รวมกันของทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีกระบวนการจัดทำทบทวนปรับปรุงแผน
ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนชุมชนสูการ
ปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชนองค์การบริหารสว่น
ตำบลได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำมาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีพ.ศ. 2562-2564รวมถึงการนำเขาบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีถัดไปจึงไดจ้ัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชนประจำปีพ.ศ. 
2562 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและวางแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทำงการแก้ไขปัญหาของผู้นำชุมชน 
2.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชนนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แทจริงของประชาชน 
2.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนไดร้ว่มกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำรวมแก้ปัญหาและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 

แบบมสี่วนร่วม 
2.6เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกส่วน 

ท้องถิ่น 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนและจัดให้มีประชุมเวทีป่ระชาคมจำนวน8ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
สำหรับให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชนเพ่ือนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
4. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
5.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
5.3 ประสานวิทยากรและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
5.4 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 
5.5 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
5.6 จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีป่ระชาคมตามตารางที่กำหนด 

 
 

/5.7 จัดประชุม... 
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5.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
5.8 จัดทำแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
5.9 ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
จัดเวทีป่ระชุมประชาคมชุมชนและจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จำนวน 8 หมู่บ้าน ระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 
7.งบประมาณดำเนินการ     

จำนวน  20,000  บาท 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ     

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
2. ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชนในแตล่ะชุมชน 
3. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชนเพ่ือนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบล 
4. ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
5. ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการดำเนินงาน... 
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โครงการดำเนนิงานศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

1.หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและมเีป้าหมายหม้ีการบริการ 

ประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
โดยตรงโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนยก์ลางที่จะไดร้ับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไวสำหรับรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกขจ์ากประชาชนที่ไดร้ับความเดือดร้อนต่างๆ 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนำมา 
เป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

2.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธอันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนในพื้นท่ี 

3. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขจ์ากประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดร้ับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มีสวนได้เสียที ่

เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการไดอ้ย่างมีคุณภาพสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ 
กำหนดสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแต่กตางกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรร
เทำปัญหาและผลกระทบใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได ้
4. วิธีดำเนินการ 

4.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
4.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทำงในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
4.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและ 

เร่งดว่น 
4.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
ให้บริการในวันเวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ต้ังแตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทำงร้องทุกข์/ 

ร้องเรียนดังนี้ 
5.1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
5.2 ทำงโทรศัพทหมายเลข042-312725 
5.3 ทำงเว็บไซต์ 
5.4 ทำงไปรษณีย์ 

6. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

 
/8.ตัวชี้วัด... 
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8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

8.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจำสัปดาห์/ประจำเดือนทำให้เห็นว่าประชาชนไดมี้ส่วนร่วมใน 
การสอดสอ่งดูแลสังคมและการอยู่รว่มกันแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

8.2 สามารถดำเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
8.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.2.2 มีช่องทาง... 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
1.หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลให้บริการแก่ประชาชนแบบองคร์วมผสมผสานและต่อเนื่องสามารถตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน
ได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเที่ยมกันทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนเป็นกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นช่องทำงที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
และไดร้ับบริการที่มีความเทา่เที่ยมและโปร่งใส 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นช่องทำงในการรับเรื่องร้องเรียนหรือรับความคิดเห็นขอเสนอแนะจากประชาชน 
2.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นต่อนและกระบวนการในการร้องเรียน 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวร่วมกับศูนย์แพทย์ชุมชน 

5. วิธีดำเนินการ 
จัดทำขั้นตอนกระบวนการและช่องทำงในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนได้แก่ 
- กลอ่งรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ณบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล 
- ผ่าน facebook  องค์การบริหารส่วนตำบล 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนไดร้ับทราบขั้นตอนกระบวนการและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทำงในการรับเรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการ... 
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โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ 

1. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและมีเป้าหมายให้มีการบริการ

ประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
โดยตรงโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุกจึงได้จัดทำ 
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลดำเนินการให้บริการในด้านใดบ้างและให้บริการงานด้านต่างๆซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่อาจดำเนินการด้วย
ตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแกป่ระชาชนหรือหากจำเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูก
ที่สุดเพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีป่ระชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไมต่้องเดินทำงมารับบริการณสำนักงานองค์การบริหารส่วน 
ตำบลซึ่งอาจเสียคา่ใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
          2.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนำมา
เป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

2.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธอันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนในพื้นที่ 
3. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

นำบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปให้บริการแกป่ระชาชนหมุนเวียนชุมชน
ต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด รว่มกับการประชุมเวทีป่ระชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 
4. พื้นที่ดำเนินการ 

กำหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวที่ประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลโดยแบ่งเป็นแตล่ะเขตตามเขตเลือกตั้ง 
5. วิธีดำเนินการ 

1. จัดทำร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่ายเพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าทีท่ี่จะนำไปให้บริการแกป่ระชาชนในเขต 
องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 
4. กำหนดสถานที่วันเวลาในการออกให้บริการเคลื่อนท่ี (รวมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคมทำ 
แผนพัฒนาชุมชน 
5. ประสานงานกับทุกสวนงาน 

6. วิธีดำเนินการ 
1. จัดทำร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่ายเพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนำไปให้บริการแก่ประชาชน 
ทั้ง 8 ชุมชน 
 

/4.กำหนด... 
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4. กำหนดสถานที่วันเวลาในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (รวมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคมทำ 
แผนพัฒนาชุมชน) 
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบลวงหน้าทำงเสียงตามสายและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
7. นำกิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
กำหนดออกให้องค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีป่ระชาคมทำแผนพัฒนาชุมชนในเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 

8.งบประมาณดำเนินการ   
จำนวน 20,000  บาท 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีสถิติจำนวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซ่ึงไดเ้ข้าร่วมโครงการฯไดร้ับ 

บริการที่สะดวกรวดเร็วประหยัดพร้อมทั้งไดร้ับทราบนโยบายต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างทั่วถึง 
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมรับฟังทั้งในเรื่องการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและความต้องการด้าน
สาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 การส่งเสริม... 
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3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 หมวด 1 
องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองสวนท้องถิ่นในรปูของคณ์ะกรรมการ 

ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมี
องค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นพ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลงานวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักปลัดจึงแต่งตั ้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและแผนพัฒนาสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลฯและคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสุจริต 
3.เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
4. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
5. วิธีดำเนินการ 

 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบล 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตำแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการ
ดำรงตำแหน่ง 2 ปีตามท่ีระเบียบฯองค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมาดำรง
ตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนกรรมการฯที่ครบวาระการดำรง
ตำแหน่งเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2558 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขอ 7(2) และขอ 9 ที่กำหนด 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลความต้องการของประชาคมและชุมชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยความถูกต้องโปร่งใสสุจริตและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 

/โครงการ... 
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โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล 

1. หลักการและเหตุผล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมี

จำนวนหลายฉบับด้วยกันทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการกระจายอำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจึงได้จัดทำโครงการอบต.สัญจรประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี 2561ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการ
กระจายอำนาจการมสี่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื ่อรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นและรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561อีกทำงหนึ่งด้วย 
3. เป้าหมาย 

ผู้นำองค์กรประชาชนเช่นกำนันผู้ใหญบ้านผู้ช่วยผู้ใหญบ้านสารวัตรกำนันผู้นำชุมชนแพทย์ประจำตำบล 
อาสาสมัครสาธารณสุขสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มอาชีพต่างๆตลอดจนประชาชนทั่วไปจำนวนไมน่้อยกว่า
600 คน 
4. วิธีดำเนินการ 

4.1 ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
4.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
4.3 วางแผนกำหนดวันเวลาสถานที่การฝึกอบรมพร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม 
4.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
4.5 ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่กำหนด 

5. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปีงบประมาณ2562-2564 

6. งบประมาณ 
จำนวน 20,000   บาท 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการ

กระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

/การส่งเสริม... 
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กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้เพ่ือมุง่เน้นยกระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ 
จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชนสร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเองดังความหมาย
ของแผนแมบทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเองกำหนดทิศทำงของ
ตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิมและวิ่งตาม
กระแสเงินทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเองตลอดจน
การทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาทีต่อบสนองความต้องการของชุมชนในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได ้
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันไดเ้ห็นข้อเด่นขอ้ดีโอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนา
อย่างมีเป้าหมายมีช่องทำงในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนดกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนไดค้ิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
3. เป้าหมายทุกหมู่บ้านในเขต้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
4. วิธีดำเนินการ 

4.1 ประชุมผู้บริหารกำนันผู้ใหญบ่้านเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
4.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แกป่ระชาชนในพื้นท่ีโดยใช้หอกระจายขา่วและเสียงตามสายใน 

หมู่บ้าน 
4.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ 
4.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

5. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2562-2564 

6. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชนทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดร้ับผลประโยชน์รว่มกันอย่างทั่วถึและเทา่เทีย่มความร่วมมือกันของคน์ในชุมชน
จะก่อใหเ้กิดทัศนคติท่ีดีเอ้ืออาทรต่อกันไดร้วมทั้งปลูกฝังทัศนคติค่านิยมที่ดใีห้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการ
ทำงานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 
 
 
 
 

/มาตรการ... 
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มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้ดำเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในด้านการ

จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณและส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับกำหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกัน
การทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นคือไดท้ำหน้าที่อย่างถูกต้อง 
3. เป้าหมายตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 8หมู่บ้าน 
4. วิธีการดำเนินการ 

4.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับกำหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในหลายๆสวนเช่นให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุเช่นเป็นกรรมการเป•ดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้างฯลฯ 

4.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุเพื่อเรียนรู้ทำความ
เข้าใจระเบียบต่างๆจะไดป้ฏิบัติไดอ้ย่างถูกต้อง 
5. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 
6. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดและกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

8.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองบัว 

8.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

/กิจกรรมการ... 
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กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไมต่ลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
เพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมพัฒนาขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนตำบลต่อไป 

ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้จัดทำโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชา
ชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอ้ย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
2.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2.3 เพ่ือดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

5. วิธีดำเนินการ 
5.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
5.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
5.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
5.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตามหนังสือสั่งการที่มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จำนวน 7 คน
ประกอบด้วย 

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชนภาคเอกชน 2 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
(4) ปลัด (อบจ./องค์การบริหารส่วนตำบล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
 

/(5)หัวหน้า... 
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(5) หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯดำเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปีละ 2 ครั้งเป็น้อย่างน้อยแล้วเสนอผล 

การประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบเพ่ือนำผลที่ไดจ้ากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมพัฒนาข
ย้ายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล 

3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 

4) ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย 
5.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5.6 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
5.7 การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
5.8 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลพร้อมตัวชี้วัด 
5.9 การติดตามและประเมินผล 
5.10 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯแล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดำเนินการ 

แก้ไขต่อไป 
6. ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2564 
7. งบประมาณดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเที่ยบกับปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มาตรการตรวจสอบ… 
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มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดขีององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแนวทำงและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 

และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 
1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนั้นเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวให้เกิดความโปร่งใส

ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชนเขามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมู่บ้านและเพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทำงและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได ้
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
            2.เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเขามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 
3. เป้าหมาย 

ผู้แทนชุมชนผู้แทนสภาท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนพนักงานสวนตำบล 
4. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
5. วิธีดำเนินการโครงการ 

5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
5.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ด ี
5.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบตามหลักเกณฑ์ฯกำหนด 

6. ระยะเวลาดำเนินการ     
ปีงบประมาณ 2562-2564 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองบัวหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

/มิติที่ 4.. 
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มิติที ่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการ
เป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีก ารใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าอีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่ง
จะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการ
ตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบ
หรือ 

การทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
2. เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ทรัพยากร

ของ 
องค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

3. เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
และ 

ป้องกันการทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
6. วิธีการดำเนินการ 
 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ 
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ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3.สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงาน
ด้านอื ่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั ่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงานลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสำเร็จของงานและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓.มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
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4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ 
หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ซึ ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการ
บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การ
ควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุม
ถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงาน
ในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด 
การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานใน
หน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ 
ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่ างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้
การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

6. วิธีดำเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย 
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การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 5.นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๖.เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อ
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จ
ตามกำหนดเวลา 
 2.สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  โดย
กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ใน
ระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการได ้
 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไป
อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 
 2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน ย้าย การ
เลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน
ชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชน
เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก่อน 
 
 

/การเลื่อนระดับ... 
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การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื ่อน
ระดับ/การเลื่อนตำแหน่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
 - นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุ คคลในการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูล
การลา เป็นต้น 
 - นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 - นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้นำผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อสาธารณชน 
และสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
 
 
 
 
 

/4.2.2 ส่งเสริมให้… 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้อง
มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่ งใส 
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อสาธารณชน 
4. เป้าหมาย 
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

6. วิธีการดำเนินการ 
 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยกำหนดให้มีภาคประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ ์
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์  
 
 

/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร... 
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อสาธารณชนและมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้เกิดความโปร่งใส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.2.3 ส่งเสริม… 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ .ศ. 2556 – 2561)จึงได้
ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการ
ในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน 
เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
 3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ทำการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ใน
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ เมื่อมีการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 3. ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการที่สำคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ทำ
การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

4.3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่ การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ 
ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีคว ามข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ
กฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้อง
ตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั ้น เพื ่อให้ผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการ/แผนงาน  
 2. กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน  20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.3.2 ส่งเสริม… 



- 111 - 
 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าในภารกิจการ
ตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสำคัญที่ใช้
สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแล
การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการ
พัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 
ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเป็นการเพ่ิ มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิดกลไก
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
6. วิธีการดำเนินงาน 
 1. จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การ
จัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

10. ผลลัพธ์ 
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องไป

ตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ที ่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การ
ยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อม
ของจิตสำนึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับ
ผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว  นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มัก
เกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตอย่างจริงจังและต่อเนื ่อง 
โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำกิจกรรม
ส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชนรวมถึงส่งเสริมสิทธิใน
การรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมองคค์วามรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
6. วิธีดำเนินการ 
 1.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ  เว็บไซต์ของหน่วนงาน 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน 
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง 
 2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความม่ันคงของประเทศ  กระบวนการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำกิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่ านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้าน
ทุจริต 
 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 
4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
6. วิธีดำเนินงาน 
 1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื ่อต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้าน
ทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง 
แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
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