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ค าน า 

 

  สภาพสังคมปัจจุบัน  การทุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นปัญหาท่ี

ขยายวงกว้าง  ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง  การ

พัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม  และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้

ประเทศต่าง ๆ ตระหนักถึงร้ายท่ีเกิดขึ้นจากการทุจริตมากขึ้น  

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) ประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์ คือ  

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน

การทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการ

ทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : 



                                            CPI) ของประเทศไทย   

ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564)  เล่ม

นี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะท าให้ประชาชน ข้าราชการ มีความรู้ ความเข้าใจ 

บทบาท ภารกิจ ของหน่วยงานราชการ เพ่ือจะได้มีส่วนร่วมในแก้ไข

ปัญหา และเข้าใจในปัญหาการทุจริตได้มากย่ิงขึ้น ตลอดจนเข้าใจ

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเฝ้าระวัง

การทุจริต  เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบับนี้    จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุรติ 

 (พ.ศ. 2562 – 2564) 

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองไฮ 

 

................................................ 

 

สว่นที ่ 1 บทน า 

1. การวิเคราะหค์วามเสีย่งในการเกดิการทจุริตในองค์กร 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองไฮ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมี



อยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจน

บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่า

การควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลหรือไม่ 

             การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของ

การทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่  

การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้ว

การกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่

ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้น

เช่นเดียวกัน 

             ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนก

เป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และ

การเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้

ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 

5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบ 

6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ

ขาดความหลากหลายในการ                                

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 

7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี 

และอิทธิพลท้องถิ่น 



            สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

การป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่ง

โอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย 

กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น

อีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
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2) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของ

วัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้าง

ความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ี

จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นท่ี

ทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ

การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบ

ธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ

โปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไป

ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การ

จัดซื้ อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความ

เกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบ

บริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิใน

การด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด 

ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ภาครัฐ 



5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อ

รายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ข้าราชการมี

พฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความ

เป็นอยู่ ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม 

“รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี 

แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป

น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วน

ตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคน

ดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็น

เศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้

ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติ

ธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะ

ท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและ

บาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 การทุจริตคืออะไร   

“ทุจริต  หมายถึง  ประพฤติชั่ว  คดโกง  ไม่ซื่อตรง 

“การทุจริตต่อหน้าที่ ” หมายความว่า  ปฎิบัติหรือละเว้นอย่างใดใน

ต าแหน่งหน้าท่ีหรือปฎิบัติ หรือ ละเว้นการปฎิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ี

อาจท าให้ผู้อื่นชื่อว่าต าแหน่งหรือหน้าท่ี  ท้ังท่ีตนมิไดมีต าแหน่งหน้าท่ี

นั้น  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ท่ีมิควรได้

โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  การทุจริตต่อหน้าท่ี  การฉ้อราษฎร์บัง

หลวงหรือคอร์รัปชั่น ล้วนมีความหมายอย่างเดียวกัน 
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สาเหตุทีม่ีการทจุรติ 

    ปจัจยัภายใน   ไดแ้ก่  สิง่ทีอ่ยูใ่นใจ  อยู่กบัตวัของแตล่ะบุคคล  คือ 

1.1 การหย่อนคุณธรรมความซื่อสัตย์ 

1.2 โอกาส 

1.3 สิ่งจูงใจ 

1.4 การเสี่ยงภัย  

 

   ปัจจยัภายนอก   ไดแ้ก ่ สิ่งแวดล้อมที่อยูร่อบ ๆ  ตวั คือ  

2.1 ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ 

2.2 ด้านการเมือง 

2.3 ด้านสังคม 

2.4 การบริหารของรัฐขาดประสิทธิภาพ 

2.5 ช่องว่างของกฎหมาย 

2.6 ต าแหน่งหน้าท่ีเอ้ือต่อการทุจริต 

2.7 อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริต 

2.8 ติดอบายมุขและมูลเหตุอื่น ๆ  

 

ทุจริตในเรือ่งอะไรบา้ง  

1. ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง  หรือบิดเบือน  ระเบียบแบบแผน  หรือกฎ

ข้อบังคับ 

2. จูงใจ  เรียกร้อง  ขมขู่  หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้ง  เพ่ือหา

ประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 

3. สมยอม รู้เห็นเป็นใจ  เพิกเฉย  หรือละเว้นการกระท าในการท่ี

ปฎิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าท่ี 

4. ยักยอก  เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ 



5. ปลอมแปลง  หรือกระท าการใดๆ  อันเป็นเท็จ 

6.  มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทท่ีสามารถใช้อ านาจ

หน้าที่ของตน บันดาลประโยชน์ได้  

 7.  สมยอมเสนอราคา  หรือการฮั้ว  เพ่ือก าหนดราคาอันเป็นการเอา

เปรียบรัฐ    

แนวทางการปอ้งกนัการทจุริต  

 ประชาชนมีช่องทางในการช่วยป้องกันการทุจริตได้หลายระดับ  คือ 

ระดับบุคคล และระดับชุมชน/ท้องถิ่น และระดับสังคม  

ช่องทางในการป้องกนัการทจุรติ 

1. ระดบับคุคล 

1.1 การมีจิตใจสุจริต 

1.2 ตัวเองจะต้องไม่ประพฤติ  ปฎิบัติ  หรือท าการทุจริต 

1.3 ตัวเองจะต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนอื่นทุจริต 

1.4 หากพบเห็นการทุจริตต้องช่วยกันตักเตือน แนะน าหรือแจ้ง

เบาะแส 
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1.5 ฝึกวินัยในตนเอง  สร้างคุณธรรมในจิตใจ 

1.6 ไม่ท าการทุจริตท้ังทางตรงและทางอ้อม 

1.7 ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นทุจริต 

1.8 ไม่เลือกคนทุจริตหรือเคยทุจริตเข้าสภา 

1.9 เม่ือพบเห็นการทุจริตให้ตักเตือนแนะน า  หรือด าเนินการอย่างอื่น 

2. ระดบัชุมชน  

2.1 การรวมกลุ่ม 

2.2 การสร้างเครือข่าย 

2.3 การประชุมวางแผน 

2.4 การก าหนดกติกาชุมชน 

2.5  การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว 



3. ระดบัสงัคม  

3.1 สมัครเข้าเป็นองค์กรสมาชิกเครือข่าย 

3.2 การแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 

3.3 การขอรับการสนับสนุนการด าเนินงาน 

3.4 การร่วมเคลื่อนไหว 

3.5 สมัครเป็นเครือข่ายองค์กรภายนอก 

3.6 แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตในพื้นที่ 

3.7 ขอรับการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 

3.8 การร่วมเคลื่อนไหว 

4. ระดบัชุมชน 

4.1 รวมกลุ่มขึ้นในชุมชน 

4.2 สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม  ต้ังชมรม 

4.3 ประชุม/วางแผนการด าเนินการ 

4.4   ก าหนดกฎหมู่บ้าน / กติกาชุมชน 

4.4 การด าเนินกิจกรรม / รณรงค์ต้านการทุจริต 

4.5 ร่วมลงชื่อถอดถอนคนทุจริตออกจากต าแหน่ง 
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2.หลกัการและเหตผุล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็น

ปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุ่นแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ

ชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน

สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อ

ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและ

รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการ

กระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมี

ผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัป

ชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้

ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความ

โปร่งใสนานาชาติ (Transparency Intemational – IT) พบว่า ผล

คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ท่ี 35-38 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 

ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจาก

ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ

ประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับท่ี 101 

จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น

ประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

         แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึง

ความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น 

การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต  (United Nations Convention Against 

Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 



โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี

แนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ี

ส าคัญของส าคัญไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง

สังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical 

Relation) หรืออีกนัยหนึ่ งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้

สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ี

น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ

สบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการ

ทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝัง

รากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ

ท างานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง

ส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา

ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

         ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 

ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น

สังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย

ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  
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หน่ วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิ ทักษ์ รักษา

ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย

ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มี

เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ



ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ

บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้

ต าแหน่ งหน้ าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน

การทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการ

ทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : 

                                             CPI) ของประเทศไทย   

             

          3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะ

ของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ 

ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนใน

ท้องถิ่น 

๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป

ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good   Governance) 



๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people’s  participation )   

และตรวจสอบ  (people’s   

audit)   ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4.เปา้หมาย 

 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร   บุคลากรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและ

ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ

ตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงประโยชน์

โดยมิชอบ 

 ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหา

เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิชอบของข้าราชการ 

 ๓)  โครงการ / กิจกรรม / มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาค

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  

ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลด

โอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นท่ียอมรับจาก

ทุกภาคส่วน 

 

5.ประโยชนข์องการจดัท าแผน 

 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง   ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรของ

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่น

ของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม    และอุดมการณ์ในการ

ต่อต้านการทุจริต ( Anti –Corruption )   จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  

จริยธรรม   หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถ

น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

 ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตาม

หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

(Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

 ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ

รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามา

ซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ

ทุจริต 

 ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจาก

ภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมี

ประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็น

ท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ      

ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความ

ภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ี

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุรติ 

 (พ.ศ. 2562 – 2564) 

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองไฮ 
 

........................................ 
 

สว่นที ่ 2  แผนปฏบิตัิการปอ้งกนัการทจุรติ 

 

มิติที ่1 การสรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุริต 

 

มติ ิ ภารกจิตาม

มติ ิ

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี

2563 

ป ี2564 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประม

าณ

(บาท) 

งบประมา

ณ(บาท) 

1.การ

สร้าง

สังคมที่

ไม่ทน

ต่อการ

ทุจริต 

1.1 การสร้าง

จิต 

ส านึกและ

ความตระหนัก

แก่บุคลากรทั้ง

ข้าราชการ 

การเมือง  

ฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการ

1.1.1 สร้างจติส านึกและ

ความตระหนักในการ

ปฏิบัติราชการตามอ านาจ

หน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชนใน

ท้องถิ่น ประกอบด้วย

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงาน/มาตรการ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 



เมือง ฝ่ายสภา

ท้องถิ่น 

และฝ่ายประจ า

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

  (1) โครงการบริหารงาน

ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

  (2) โครงการพัฒนาเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการปฎิบัติ

หน้าท่ีขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองไฮ 

 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

1.1.2 สร้างจติส านึกและ

ความตระหนักในการ

ประพฤติตามประมวล

จริยธรรม 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) มาตรการส่งเสริม

การปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมของ

อบต.หนองไฮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
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มิติที ่1 การสรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุริต (ต่อ) 

 

มติ ิ ภารกจิตาม

มติ ิ

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี

2563 

ป ี2564 

1.การ

สร้าง

สังคมที่

ไม่ทน

ต่อการ

ทุจริต 

1.1 การสร้าง

จิต 

ส านึกและ

ความตระหนัก

แก่บุคลากรทั้ง

ข้าราชการ 

การเมือง  

ฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการ

เมือง ฝ่ายสภา

ท้องถิ่น 

และฝ่ายประจ า

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

 

1.1.3 สร้างจติส านึกและ

ความตระหนักที่จะไม่

กระท าการอันเป็นการ

ขัดกันแห่งผลประโยชน์

หรือกรณีผลประโยชน์ 

ทับซ้อน ประกอบด้วย

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงาน/มาตรการ ดังน้ี 

  (1) โครงการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของ

องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองไฮ 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 

1.2 การ

สร้าง

จิตส านึกและ

ความ

ตระหนักแก่

ประชาชนทุก

ภาคส่วนใน

ท้องถิ่น 

 

1.2.1 สร้างจติส านึกและ

ความตระหนักในการ

ต่อต้านการทุจริต 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) โครงการสร้าง

จิตส านึกและความ

ตระหนักในการต่อตา้น

การทุจริตขององค์การ

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

50,000 



บริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

 

1.2.2 สร้างจติส านึกและ

ความตระหนักในการ

รักษาประโยชน์สาธารณะ 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) โครงการส่งเสรมิ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม แหล่ง

ท่องเที่ยว พัฒนา และ

ปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ในต าบลหนองไฮ 

 

 

 

 

 

 

100,000 

 

 

 

 

100,00

0 

 

 

 

 

100,00

0 
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มิติที ่1 การสรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุริต (ต่อ) 

 

มติ ิ ภารกจิตาม

มติ ิ

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

1.การ

สร้าง

สังคมที่

ไม่ทน

ต่อการ

ทุจริต 

1.2 การ

สร้าง

จิตส านึก

และความ

ตระหนักแก่

ประชาชน

ทุกภาคส่วน

ในท้องถิ่น 

 

1.2.3 สร้างจติส านึกและ

ความตระหนักในการ

ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) โครงการส่งเสรมิ

ครอบครัวเศรษฐกิจ

พอเพียงขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

  (2) โครงการสร้างอาชีพ 

สร้างรายได้ ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงของ

องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองไฮ 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

1.3 การ

สร้าง

จิตส านึก

และความ

ตระหนักแก่

เด็กและ

เยาวชน 

1.3.1 สร้างจติส านึกและ

ความตระหนักในความ

ซื่อสัตย์สุจรติ 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) โครงการคุณธรรม

สานสายใยครอบครัวของ

องค์การบริหารส่วนต าบล

 

 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

 

 

50,000 

 

 

50,000 



หนองไฮ 

  (2) โครงการสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก

และเยาวชน (กิจกรรม โต

ไปไม่โกง) 

 

1.3.2 สร้างจติส านึกและ

ความตระหนักในการ

ต่อต้านการทุจริต 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) โครงการกิจกรรม

ส่งเสรมิสภาเด็กเยาวชน

ต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

50,000 
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มิติที ่1 การสรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุริต (ต่อ) 

 

มติ ิ ภารกจิตาม

มติ ิ

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

1.การ

สร้าง

สังคมที่

ไม่ทน

ต่อการ

ทุจริต 

1.3 การ

สร้าง

จิตส านึก

และความ

ตระหนักแก่

เด็กและ

เยาวชน 

1.3.3 สร้างจติส านึกและ

ความตระหนักให้มีจติ

สาธารณะ ประกอบดว้ย

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงาน/มาตรการ ดังน้ี 

  (1) โครงการเยาวชน

สัมพันธ์ เพือ่อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

50,000 

มติทิี ่1 

 

รวม 

 

11 โครงการ 1 มาตรการ 600,000 
600,00

0 

600,00

0 
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มิติที ่ 2  การบรหิารราชการเพื่อปอ้งกนัการทจุริต 

 

มติ ิ ภารกจิตาม

มติ ิ

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี

2563 

ป ี2564 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประม

าณ

(บาท) 

งบประมา

ณ(บาท) 



2.การ

บริหาร

ราชการ

เพื่อ

ป้องกัน

การ

ทุจริต 

2.1 การแสดง

เจตจ านงทาง

การเมืองใน

การต่อต้าน

การทุจริตของ

ผู้บริหาร 

2.1.1 การแสดงเจตจ านง

ทางการเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริตของ

ผู้บริหาร ประกอบดว้ย

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงาน/มาตรการ ดังน้ี 

  (1) มาตรการแสดง

เจตจ านงทางการเมอืงใน

การต่อต้านการทุจรติของ

ผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2.2 มาตรการ

สร้างความ

โปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใส

ในการบริหารงานบุคคล

ให้เป็นไปตามหลัก

คุณธรรมทั้งในเรื่องการ

บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย 

โอน เลื่อนต าแหน่ง/

เงินเดือน 

และการมอบหมายงาน 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) มาตรการการสร้าง

ความโปร่งใสในการ

บริหารงานบุคคลโดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบ 

 

  (2) มาตรการออกค าสั่ง

มอบหมายงานของ

ผู้บริหารท้องถิ่นและ

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 



หัวหน้าส่วน 

ราชการ 
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มิติที ่ 2  การบรหิารราชการเพื่อปอ้งกนัการทจุริต (ตอ่) 

 

มติ ิ ภารกจิตาม

มติ ิ

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี

2563 

ป ี2564 

2.การ

บริหาร

ราชการ

เพื่อ

ป้องกัน

การ

ทุจริต 

2.2 มาตรการ

สร้างความ

โปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

2.2.2 สร้างความโปร่งใส

ในการบริหารการเงิน 

งบประมาณ การจัดการ

พัสดุ การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ

โดยยึดถือและปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ี

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) มาตรการสร้างความ

โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณ 

 

  (2) กิจกรรมการพฒันา

แผนและกระบวนการ

จัดซื้อจดัจ้าง 

 

  (3) กิจกรรมการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารด้านการ

จัดซื้อจดัจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 



2.2.3 สร้างความโปร่งใส

ในการให้บริการ

สาธารณะ/บริการ

ประชาชน เพื่อให้เกดิ

ความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดเทียม

และโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) กิจกรรมการ

จัดบริการสาธารณะและ

การบริการประชาชน

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ

แก่ประชาชนโดยทัดเทียม

กันและไม่เลือกปฏิบัติ 

  (2) มาตรการ ยกระดับ

คุณภาพการบริการ

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

20,000 
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มิติที ่ 2  การบรหิารราชการเพื่อปอ้งกนัการทจุริต (ตอ่) 



 

มติ ิ ภารกจิตาม

มติ ิ

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี

2563 

ป ี2564 

2.การ

บริหาร

ราชการ

เพื่อ

ป้องกัน

การ

ทุจริต 

2.3 มาตรการ

การใช้ดุลย

พินิจและใช้

อ านาจหน้าที่

ให้เป็นไปตาม

หลักการ

บริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิ

ขั้นตอนและระยะเวลาการ

ด าเนินการเกี่ยวกับการ

บริการประชาชน

รายละเอียดที่เก่ียวข้องใน

แต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ 

ที่ท าการและในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) มาตรฐานการ

ยกระดับการปฏิบัติหน้าที่

ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

2.3.2 มีการกระจาย

อ านาจการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 

อนุมัติ ปฏิบตัิราชการแทน 

หรือ การด าเนินการอื่น ๆ 

ของผู้มีอ านาจในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) มาตรการการมอบ

อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง

การ เพื่อลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 



2.4 การเชิดชู

เกียรติแก่

หน่วยงาน/

บุคคลในการ

ด าเนินกิจการ 

การประพฤติ

ปฏิบัติตนให้

เป็นท่ีประจักษ์ 

 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติ

หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม ประกอบดว้ย

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงาน/มาตรการ ดังน้ี 

  (1) โครงการยกย่องเชิด

ชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล

ที่มีความชื่อสัตย์ สจุริต มี

คุณธรรม 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

5,000 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ

หน่วยงาน/บุคคลท่ีให้

ความช่วยเหลือกิจการ

สาธารณะของท้องถิน่ 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) โครงการกิจกรรม

เชิดชูเกียรติบุคคลที่

ช่วยเหลือกิจการ

สาธารณะหรือ 

มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

5,000 
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มิติที ่ 2  การบรหิารราชการเพื่อปอ้งกนัการทจุริต (ตอ่) 

 

มติ ิ ภารกจิตาม

มติ ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ป ี

2562 

ป ี

2563 

ป ี

2564 



2.การ

บริหาร

ราชการ

เพื่อ

ป้องกัน

การ

ทุจริต 

2.4 การเชิดชู

เกียรติแก่

หน่วยงาน/

บุคคลในการ

ด าเนินกิจการ 

การประพฤติ

ปฏิบัติตนให้

เป็นท่ีประจักษ์ 

 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคคลท่ีด ารงตนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 

ดังน้ี 

  (1) กิจกรรมเชิดชเูกียรติ

บุคคลด ารงตนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

5,000 

2.5 มาตรการ

จัดการในกรณี

ได้ทราบหรือ

รับแจ้งหรือ

ตรวจสอบพบ

การทุจริต 

 

2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่น

ใดระหว่างบุคลากรในองค์กร

ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

ความซื่อสัตย์ สจุริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม และการบริหาร

ราชการกิจการบ้านเมืองที่ด ี

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 

ดังน้ี 

  (1) มาตรการ จัดท าข้อตกลง

การปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานราชการจังหวัด 

อ าเภอที่ได้ด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่เพื่อการ

ตรวจสอบ ควบคมุ ดแูลการ

ปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 

ดังน้ี 

  (1) มาตรการให้ความร่วมมือ

กับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 



ภาครัฐและองค์กรอสิระ 

2.5.3 ด าเนินการให้มี

เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ

ด าเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน

กล่าวหาบุคลากรในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติ

ราชการตามอ าหน้าท่ีโดยมิ

ชอบ 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 

ดังน้ี 

  (1) มาตรการ แต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียน 

  (2) มาตรการการก ากับการ

ด าเนินคดีการเก่ียวกับเรื่อง

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

มติทิี ่2 รวม 
  2  โครงการ  11  มาตรการ  

4  กจิกรรม 

45,00

0 

45,00

0 

45,00

0 
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มิติที ่ 3  การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นร่วมของภาคประชาชน 

 

มติ ิ ภารกจิตาม

มติ ิ

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี

2564 

3.การ

ส่งเสรมิ

บทบาท

3.1 จัดให้มี

และเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร

3.1.1 การจัดให้มีศนูย์

ข้อมูลข่าวสารตาม

กฎหมายว่าด้วยข้อมลู

 

 

 

 

 

 

 

 

 



และการ

มีส่วน

ร่วมของ

ภาค

ประชา

ชน 

 

ในช่องทางที่

เป็นการอ านวย

ความสะดวก

แก่ประชาชน

ได้มีส่วนร่วม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ตามอ านาจ

หน้าท่ีของ

องค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้ทุก

ขั้นตอน 

 

ข่าวสารของทางราชการ 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) มาตรการปรับปรุง

และพัฒนาศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

3.1.2 มีการเผยแพรข่้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล การ

บริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพสัดุ 

การค านวณราคากลาง 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 

กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้

ประชาชนทราบและ

ตรวจสอบได ้ประกอบด้วย

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงาน/มาตรการ ดังน้ี 

  (1) มาตรการก ากับ

ติดตามการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

3.1.3 มีการปิดประกาศ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการที่เป็นประโยชน์

กับการมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตรวจสอบของประชาชน 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) มาตรการก ากับ

ติดตามการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

 

 

- 

 

- 

 

- 
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มิติที ่ 3  การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นร่วมของภาคประชาชน 

 

มติ ิ ภารกจิตาม

มติ ิ

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี

2564 

3.การ

ส่งเสรมิ

บทบาท

และการ

มีส่วน

ร่วมของ

ภาค

ประชา

ชน 

3.2 การรับฟัง

ความคิดเห็น 

การรับและ

ตอบสนองเรือ่ง

ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ของ

ประชาชน 

 

3.2.1 มีกระบวนการรังฟัง

ความคิดเห็นของ

ประชาชนในการด าเนิน

กิจการ  ตามอ านาจหน้าท่ี

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยเฉพาะการ

ด าเนินกิจการที่จะมี

ผลกระทบต่อความเป็นอยู่

และสุขอนามัยของ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ประชาชนในท้องถิ่น 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) โครงการจัดเวที

ประชุมประชาคมของ

องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองไฮ 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

3.2.2 มีช่องทางให้

ประชาชนในท้องถิ่น

สามารถร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ได้โดยสะดวก 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) มาตรการจัดการ

เรื่องราวร้องทุกข/์

ร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้ง

เป็นลายลักษณ์อักษรให้

ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์/ ได้ทราบถึงการ

ได้รับเรื่องระยะเวลาและ

ผลการด าเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 



  (1) มาตรการจัดการ

เรื่องราวร้องทุกข/์

ร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
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มิติที ่ 3  การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นร่วมของภาคประชาชน 

 

มติ ิ ภารกจิตาม

มติ ิ

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี

2564 

3.การ

ส่งเสรมิ

บทบาท

และการ

มีส่วน

ร่วมของ

ภาค

ประชา

ชน 

 

3.3 การ

ส่งเสรมิให้

ประชาชนมี

ส่วนร่วม

บริหารกิจการ

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

3.3.1 ด าเนินการให้

ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนพัฒนา การ

จัดท างบประมาณ 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) โครงการส่งเสรมิการ

มีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารกิจการของ

องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองไฮ 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

50,000 



 

3.3.2 ด าเนินการให้

ประชาชนมีส่วนร่วม

ตรวจสอบและประเมนิผล

การปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) กิจกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

มติทิี ่3 รวม 
2 โครงการ  5  มาตรการ 

1  กจิกรรม 
- - - 
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มิติที ่ 4  การเสริมสร้างและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการ

ปฏบิัตริาชการ 

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

มติ ิ ภารกจิตาม

มติ ิ

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี

2564 

4.การ

เสริมสร้

างและ

ปรับปรุง

กลไก

ในการ

ตรวจส

อบการ

ปฏิบัติ

ราชการ

ของ

องค์กร

ปกครอ

งส่วน

ท้องถิ่น 

 

4.1 มีการจดั

วางระบบ

ตรวจสอบ

ภายในและ

การควบคุม

ภายใน 

 

4.1.1 มีการจัดท าและ

รายงานการจัดท าระบบ

ตรวจสอบภายใน 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) โครงการจัดท า

แผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าปีขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

4.1.2 มีการจัดท าและ

รายงานการจัดท าระบบ 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) กิจกรรมติดตาม

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 



ประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

 

4.2 การ

สนับสนุนให้

ภาคประชาชน

มีส่วนร่วม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติหรือการ

บริหารราชการ

ตามช่องทางที่

สามารถ

ด าเนินการได้ 

 

4.2.1 ส่งเสรมิให้

ประชาชนมีส่วนร่วม

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคล เกีย่วกับ

การบรรจุ แตง่ตั้งโอน ย้าย

ข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้าง 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) มาตรการส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วม 

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

4.2.2 ส่งเสรมิให้

ประชาชนมีส่วนร่วม

ตรวจสอบก ากับ ดูแล การ

บริหาร 

งบประมาณ การรับ-

จ่ายเงิน  

การหาประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของทางราชการ 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) กิจกรรมการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารการบริหาร

งบประมาณ การรับ-

จ่ายเงินขององค์การ

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 



บริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
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มิติที ่ 4  การเสริมสร้างและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการ

ปฏบิัตริาชการ 

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

มติ ิ ภารกจิตาม

มติ ิ

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี

2564 

4.การ

เสริมสร้

างและ

ปรับปรุง

กลไก

ในการ

ตรวจส

อบการ

ปฏิบัติ

ราชการ

ของ

องค์กร

ปกครอ

งส่วน

ท้องถิ่น 

 

4.2.3 ส่งเสรมิให้

ประชาชนมีส่วนร่วม

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ

จัดหาพัสด ุ

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) กิจกรรมส่งเสรมิ

ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบ ก ากับ ดูแล

การจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

4.3 การ

ส่งเสรมิบทบาท

การตรวจสอบ

ของสภา

ท้องถิ่น 

 

4.3.1 ส่งเสรมิและพฒันา

ศักยภาพสมาชิกสภา

ท้องถิ่นให้มีความรู้  

ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าท่ีให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบท่ี

เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) โครงการส่งเสรมิ

ความรู้ ด้านกฎ ระเบยีบ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส าหรับผู้บรหิารและ

สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

4.3.2 ส่งเสรมิสมาชกิสภา

ท้องถิ่นให้มีบทบาทใน

การตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ตามกระบวนการและ

วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

ประกอบด้วยโครงการ/

กิจกรรม/แผนงาน/

มาตรการ ดังน้ี 

  (1) กิจกรรมส่งเสรมิและ

พัฒนาศักยภาพสมาชิก

สภาองค์การบรหิารส่วน

ต าบลหนองไฮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 
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มิติที ่ 4  การเสริมสร้างและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการ

ปฏบิัตริาชการ 

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

มติ ิ ภารกจิตาม

มติ ิ

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี

2564 

4.การ

เสริมสร้าง

และ

ปรับปรุง

กลไกใน

การ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการ

ของ

องค์กร

ปกครอง

ส่วน

ท้องถิ่น 

 

4.4 การเสรมิ

พลังการมีส่วน

ร่วมของ

ชุมชน 

(Community

) 

และบูรณา

การทุกภาค

ส่วนเพื่อ

ต่อต้านการ

ทุจริต 

 

4.4.1 ส่งเสรมิให้มีการ

ด าเนินการเฝ้าระวังการทุ

จรติ ประกอบดว้ย

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงาน/มาตรการ ดังน้ี 

  (1) กิจกรรมส่งเสรมิ

ชุมชนเฝ้าระวังทจุรติ 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

  4.4.2 บูรณาการทุกภาค

ส่วนเพื่อต่อต้านการ

ทุจริต ประกอบด้วย

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงาน/มาตรการ ดังน้ี 

  (1) กิจกรรมบูรณาการ

ทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้น

การทุจริต 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 



 

มติทิี ่4 รวม 

2  โครงการ  1  

มาตรการ 

6  กจิกรรม 

120,00

0 
120,000 

120,0

00 
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แผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุรติ 

 (พ.ศ. 2562 – 2564) 

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองไฮ 

 



…………………...................... 

 

สว่นที ่ 3  รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
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มิติที ่1 การสรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุริต  

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการ

การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ า

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม

อ านาจหน้าท่ีให้บังเกิด 

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลกัการและเหตุผล 

 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) 

เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกใน

การท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมี

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง

สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื่อรังที่มีส่วน 

บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 



คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน

สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการท่ี

จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในท่ีสุดนั้น ต้องน า

หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง 

ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวด

จริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัย

การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือ

สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง

ประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการ

ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม

ของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ใน

บทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการ

บริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการ

ส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาล

ไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ

องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบ

หลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) 

หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ

ตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

และหลักการมีส่วนร่วม (Participation)  

ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้น

มาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ

หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์

แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานท่ีหน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือ

สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป 

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ 

น าไปสู่การปฏิบัติท่ีดีต่อประชาชน 

 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักใน

การรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจ

หน้าทีด่้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย 

 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ ท่ี เกี่ยวข้อง เพ่ือ

วางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 

 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 

 ๕.ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม 

 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลัก

ธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ 

 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อ

การปฏิบัติหน้าท่ีทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจหน้าท่ีด้วยความ

ตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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มิติที ่1 การสรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุริต  

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการ

การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ า

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม

อ านาจหน้าท่ีให้บังเกิด 

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและ

สามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลกท่ีมากับกระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐาน

ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม



โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รบัมอบหมายภารกิจในการให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจท่ีได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อตระหนักถึงการสร้าง

จิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  

มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี  ประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ี

ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต  

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความ

ตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักใน

การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาตนเองให้มีจิต

สาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สุข

ของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดให้มีการด าเนินกิจกรรม 

  1. ฝึกอบรมสัมมนา  

  2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคคลต้นแบบในองค์กร 

  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม 
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7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 

 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 3.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการ

ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีโดยมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ 

 3.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติ

หน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
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มิติที ่1 การสรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุริต  

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการ

การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ า

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวล

จริยธรรม 

 

1. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองไฮ” 

2. หลกัการและเหตุผล 

ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   



พ.ศ. 2552 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ

ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานจ้างของเทศบาลมีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ

ให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก 

ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 

ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ 

สุจริต และรับผิดชอบยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์

ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม 

และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และ

ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ

ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ

โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ

องค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือ

รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้

ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัย

ต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

ตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 

11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมา

ปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือ

ไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรม” ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุก

ระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 



จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าท่ีในการยึด

หลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

 2.เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็น

ปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป และสร้างความมั่นใจแก่

ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป  

 3. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ 

โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของ

ข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ

สังคมตามล าดับ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

ท่ัวไป  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. แต่งต้ังคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 



 2. ประชุมคณะท างานฯ 

 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือ

ใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ท่ีต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับ

ระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 4. จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  

 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วม

ในการติดตามตรวจสอบ 

 6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา

ท้องถิ่น และฝ่ายพนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้า ง ได้รับการ

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติ

ตนตามประมวลจริยธรรมขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
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มิติที ่1 การสรา้งสงัคมที่ไมท่นต่อการทจุริต  



 1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็นการ

ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้า

มาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนา

หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะ

เป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทาง

จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 

(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึง

ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมี

ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความ

รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัด

อยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ี

ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารง

ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด 

หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจท่ีตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วน

ได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ 

ท้ังนี้หมายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม  

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ จึงได้ด าเนินโครงการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 2. เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดจากการมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 



 3. เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือ

ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

ท่ัวไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีการด าเนินการ 

 1. แต่งต้ังคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 2. ประชุมคณะท างานฯ 

 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

ท้ังในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ในการ

ปฏิบัติงาน 

 

- 30 - 

 

 4. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์

ทับซ้อน 

 5. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ 

ใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความ

เข้าใจ 

 6.จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตรระดับพ้ืนฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจ

จากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน

บุคลากรทั้งหมดในองค์กร 

 2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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มิติที ่1 การสรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุริต  

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน

ในท้องถิ่น 

 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้าน

การทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 ยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 

(พ.ศ. 2556 –2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม

จริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจน

ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้

ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา

อารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติต้าน

ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้

การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ าร้อยละ 50  

ในปีพ.ศ. 2564 

 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผน

ยุทธศาสตร์ฯข้างต้น องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลหนองไฮ จึงไดจ้ัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก

ในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่

ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชน  

ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการ

เฝ้าระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย 

 ประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองไฮ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชน

ต่างๆ  

 2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการ

ต่อต้านการทุจริต 

 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 50,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวที

ชุมชนต่างๆ 



 2.  มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อย

กว่า 5 ช่องทาง 

 3. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 

 4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการ

ต่อต้านการทุจริต 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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มิติที ่1 การสรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุริต  

 1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์

สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเท่ียว พัฒนา     

และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก 

การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้ท่ีผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท า

ให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล

กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถ

ช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความ

ห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยท้ังสองพระองค์ท่านได้

พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้

มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีท่ีเรียบง่ายและ

ประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือ

ประโยชน์ 4 อย่าง”ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ 

และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าท่ีอยู่อาศัยและ

จ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร 



“พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และ

ไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน

มากท่ีสุด ได้ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

และในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน

ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน

ของตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนัก

และมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  

 2. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะ

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 

 3. เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและ

พิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 1. ประชาชนในพ้ืนท่ี ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ จ านวน 16 หมู่บ้าน โดย

ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ท้ังไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และ

พืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 

 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คู

คลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองไฮ จ านวน 16 หมู่บ้าน โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  

 

/5. พื้นท่ีด าเนินการ... 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 



 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีการด าเนินงาน 

 1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนว

ทางการด าเนินงานตามโครงการ  

 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุ่มพิทักษ์

สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  

 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ประจ าชุมชน  

 4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง 

ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความสะอาดถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะ

ประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5 . จั ด กิ จกรรม พัฒ นา ปรั บปรุ ง ภู มิ ทั ศน์  แล ะอนุ รั กษ์ ฟ้ื น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อน

หย่อนใจและเป็นสถานท่ีออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน

อื่นๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานท่ีประสบ

ความส าเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น

กรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 100,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์

สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 

 2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วน

ตนและประโยชน์ส่วนรวมได้  

 3. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น 
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มิติที ่1 การสรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุริต  

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และ

ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 

จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย

กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ

จ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อัน

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้

ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้อง



เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

ประชาชนให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้

ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ

รอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก

โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม

ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันให้สามารถพ่ึงพาตนเอง  

 

3. วตัถปุระสงค์ 

 1.เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

 2.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้

อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชน และเยาวชนในเขตต าบลหนองไฮ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ในเขตต าบลหนองไฮ 

 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรในชุมชน 

 2.ศึกษาดูงานการด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบ

ความส าเร็จในชุมชน 

 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการ สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 37 - 

 

มิติที ่1 การสรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุริต  

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ท่ียากจนของราษฎร 

พร้อมท้ังได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไป

วางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบ

ความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ โดย

เน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐาน



ไว้ส าหรับ “ความกินดี  อยู่ดี  ในอนาคต” ด้วย ดั งนั้น  โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการท่ีมุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มี

ฐานะ ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยู่ห่างไกล 

ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพา

ตน เอง ส่ ง เสริมความรู้  และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ ท่ี เหมาะสม 

นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถ

วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ี

สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วย

ตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้

การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์

เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ี

สนใจ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนในชุมชน 

 2. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนและผู้ท่ีมีความสนใจในการสร้างอาชีพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 

 6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 

 6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 

 6.4 ฝึกปฏิบัติงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองสวัสดิการ สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดและ

สามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง 

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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มิติที ่1 การสรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทจุริต  

1.3 จิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคณุธรรมสานสายใยครอบครวั 

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วย

วิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก 

ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ 

ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาของการขาดศีลธรรม 

คุณธรรม ดังนั้นการส่งเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือ

สถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้  อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่อง

ศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์ ส่งผลให้

เยาวชนเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และคุณภาพต่อไป องค์กร



ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเยาวชนให้มี

จิตส านึกท่ีดี จึงได้จัดท าโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว เพ่ือ

ส่งเสริมให้ เป็นเยาวชนเป็นคนท่ีมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มี

สติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวก

เขาตระหนั กถึ งคุณ ค่ าของตน เองพร้อมมี ภูมิคุ้ มกัน  รู้ เท่ าทันการ

เปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้

พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้าง

จิตส านึกความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กและเยาวชน 

 2. เพ่ือสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีส่วน

ร่วมในการสร้างสังคมท่ีดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เด็กและเยาวชนและผู้ปกครอง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 

 2. จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 

 3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

 4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ 

เข้าร่วมโครงการ 

 5. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 

 6. ด าเนินการตามโครงการ 

 7. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 



 งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการด ารงตนตามหลัก

คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง

และพร้อมมีส่วนร่วมในการ 

สร้างสังคมท่ีดี 
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1.3 จิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน 

(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังราก

ลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนใน

สังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยม

ในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีใน

การพัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ 



(6 ) ส่ ง เสริมการพัฒนาสตรี  เด็ ก  เยาวชน  ผู้ สู งอายุ  และผู้ พิ การ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ

องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการ

สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัด

การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ี

ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐ

ต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหา

ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน 

(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ี

ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีส าคัญ ท่ีท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็น

พลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตท่ีได้ผลท่ีสุด 

โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อ

ตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 

ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการ

กระท าใดๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ

พฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะ

เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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4. เป้าหมาย 

 เด็กและเยาวชนในเขตต าบลหนองไฮ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีการด าเนินการ 

 1.ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

2. แต่งต้ังคณะท างานพิจารณาน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท. หรือ ท่ี อปท. 

ให้การอุดหนุน  

 3.ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะท างานฯ  

4. ติดตามการด าเนินการ 

 4. สรุปผลการด าเนินการ 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1.มีการน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท.  

หรือ ที่ อปท. ให้การอุดหนุน  

2. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีภูมิคุ้มกันทางสังคม  

ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 



3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์

ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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 1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ  

ดังนั้นการปลูกจิตส านึกของคนในชาติให้มีจิตส านึกในการต่อต้านการ

ทุจริต โดยมุ่งท่ีเด็กและเยาวชนท่ีจะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริม

ให้เยาวชนมีความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตส านึกในการ

ต่อต้านการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม

สภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน

การต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการ

ขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 



 1. เพ่ือให้สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต

ให้กับเด็กและเยาวชน 

 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ

เพ่ือส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 

 เด็กและเยาวชนในเขตต าบลหนองไฮ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ศูนยเ์ยาวชนในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีการด าเนินการ 

 1.จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการ

ทุจริต เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรม แนวทางในการด าเนินการ  

 2.จัดประชุมคณะท างานฯ 

 3.ด าเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบท่ีก าหนด 

 4 สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองสวัสดิการ สังคม องค์การบบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมี

ความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

และเสียสละเพ่ือส่วนรวมเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนใน

ชุมชนต่อไป  
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1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการยาวชนสมัพันธ ์เพื่ออนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่า

จะเป็น น้ า ป่าไม้ แร่ธาตุ ซึ่งนับวันจะหมดลงเนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนัก

ถึงคุณค่าและการบ ารุงรักษา จะเห็นได้จากปั จจุบันปัญหามลพิษ

สิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ท าให้น้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อัน

เนื่ อ งม าจ าก ก ารข าด จิ ต ส านึ ก ข อ งมนุ ษ ย์ ท่ี มี ต่ อ ก ารอนุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์

ท่ีมีความส าคัญ และต้องได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีท่ีจะเป็น

ก าลังในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาท่ีจะได้รับผลกระทบจาก

การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท าโครงการ

เยาวชนสัมพันธ์ เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกให้แก่เด็กและเยาวชน มีความ

ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมี

จิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสมบัติของ

ชาติ 

 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกสาธารณะรู้จักเสียสละ 

และรู้จักแบ่งปัน 

4. เป้าหมาย 

 เด็กและเยาวชนในเขตต าบลหนองไฮ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติท่ีก าหนดตามความเหมาะสม 



6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

 6.3  ประสานงานวิทยากรท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ ด้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6.4 ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม 

 6.5 ด าเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 6.7 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

50,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการ สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 1. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80  

 2 . เด็ ก แล ะ เย าวชน มี ค ว ามต ร ะห นั ก ถึ งค วามส าคั ญ ข อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดจิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสมบัติของชาติ 

 3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกสาธารณะรู้จักเสียสละ และรู้จัก

แบ่งปัน 
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มิติที ่2  การบรหิารราชการเพื่อปอ้งกนัการทจุริต 

2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ

ผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต 

2. หลกัการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง

คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต

ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 

ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ

ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส

ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด

ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ

ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 

การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้

ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญยิ่งในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 

7,852 แห่งซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้

โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการ

ปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็น

กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น

หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา

ท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง



ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ีส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือ

การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮจึงได้เห็นถึงความส าคัญในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเองซึ่งจะเป็นกลไกท่ี

ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการ

ทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดีให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วน

ร่วมของประชาชนผู้บริหารจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดง

เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการ

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การรับรู้ของสาธารณชน 
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4. เปา้หมาย 

 1. การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ

ผู้บริหารองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลหนองไฮ 

 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองไฮ 



5. พืน้ทีด่ าเนนิการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วธิดี าเนนิการ 

 1.ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือป้องกันการทุจริต

และต้านการทุจริต  

 2. แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน 

 5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 

 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนนิการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้บัผดิชอบ  

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไอ 

10. ตัวชี้วดั/ผลลพัธ์ 

 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

อย่างเห็นเป็นรูปธรรม 

 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที ่2  การบรหิารราชการเพื่อปอ้งกนัการทจุริต 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก

คุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/

เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติ

ตามระเบียบ) 

2. หลกัการและเหตุผล 

 พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เป็นบุคลากรท่ีมีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการ

พัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด

ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผล

ได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา

งานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 

และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ 

ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การ

สร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบได้

อย่างแท้จริงต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้

ความส าคัญกับการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ 

เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และ

ตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ

บริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 



 1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลัก

คุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้ปรากฏชัดเจน  

 2. เพ่ือก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้น

เงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 

 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์

ในการบริหารงานท่ีโปร่งใส 

 4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และป้องกันการได้รับ

ค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ  

4. เปา้หมาย/ผลผลติ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติ

ตามระเบียบ) 

5. พืน้ทีด่ าเนนิการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วธิดี าเนนิการ 

 1.ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 

 2. แต่งต้ังคณะท างาน 

 3.จัดท ามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้

 4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร 

 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 

 6.ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
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7. ระยะเวลาด าเนนิการ 

 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนนิการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้บัผดิชอบ  

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 



10. ตงัชีว้ดั/ผลลัพธ์ 

 1.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

 2.แนวทางป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาท่ีไม่เป็นไปตาม

ระเบียบ 

 3. กลไกให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ใน

การบริหารงานที่โปร่งใส 

 4. ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ

เทศบาลไม่น้อยกว่า 80 % 

 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลไม่น้อยกว่า 80% 
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มิติที ่2  การบรหิารราชการเพื่อปอ้งกนัการทจุริต 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก

คุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/

เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

1. มาตรการ 

 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลกัการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการ

สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบ

ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมี

มากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ

มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า

หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ

ให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ

สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบใน



การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม

ประสิทธิภาพ 

 เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหาร

ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

ภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับ

การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ

บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

อ านาจหน้าท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอ านาจ

มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ท่ี

ได้รับแต่งต้ังในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร

ราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไข

ขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความ

สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต 

อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจ

เป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหัวหน้าส่วนราชการ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 



6. วิธีด าเนินการ 

 1.ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 

 2. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย 

ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 

 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้

ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 

 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

ค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 

 2. ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่

น้อยกว่า 4 ฉบับ 

 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
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มิติที ่2  การบรหิารราชการเพื่อปอ้งกนัการทจุริต 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ

จัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. มาตรการ 

 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีใน

การจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการ

ใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ

สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น 

การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี

ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ

จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่าย

งบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการ

เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน



การตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้

จัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่

มีประสิทธิภาพ  

  2. เพ่ือป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 

 3. เพ่ือสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการ

จัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.จัดประชุม 

 2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 

 3.ประชุมคณะท างาน 

 4. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้

จ่ายเงินงบประมาณ 

 5. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและ

ประชาชนทราบ 

 6.ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 

 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการด าเนินงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีมาตรการป้องกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่

สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์

ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 

 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ

องค์กร 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ

จัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. กจิกรรม 

 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 

2. หลกัการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 

2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการ

ด าเนินงาน 

 2. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

 3. เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณ ท่ีผิดวัตถุประสงค์  ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การ

จัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคใน

กระบวนการด าเนินงาน 

 2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล  3. จ าแนก

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง   

4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอ

ผู้บริหารเพ่ือประกอบการพัฒนาแผน 

และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  6. เผยแพร่

รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการ

ด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 

 2. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้ อจัดจ้างเพ่ือป้องกันการใช้จ่าย

งบประมาณท่ีผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็น

ประโยชน์กับประชาชน 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 



2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ

จัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. กจิกรรม 

 กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลกัการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีใน

การจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการ

ใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ

สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น 

การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี

ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ

จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่าย

งบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการ

เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้

จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้

ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ –  

จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – 

จัดจ้างรายโครงการ 

 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถ

ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย



ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
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6. วิธีด าเนินการ 

 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – 

จัดจ้าง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ

กระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 



 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่

น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกโครงการ  
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ

ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดย

ไมเ่ลือกปฏิบัต ิ

1. กิจกรรม 

 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิด

ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการโดยการอ านวยความ

สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้ประชาชน

สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

โดยด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( 

One Stop Service) ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น

ศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมั ติ 

อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีและภารกิจของเทศบาล ติดตามความ

คืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมี

การปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เช่ือมต่อ

ระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท้ังในด้านเอกสาร การ

ส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละ

กระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัด

สถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ เพ่ือให้บริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ือ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน

และไม่เลือกปฏิบัต ิ

 นอกจากนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องบริหารจัดการ

สาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทาง

เท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, 

ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม



ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ

ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ท้ อ ง ถิ่ น ,  ด้ า น ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว , ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการ

สาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและ

หมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยก

ขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

พอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดย

ในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ต้องค านึงการอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับ

ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   

3. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับ

ทราบ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับ

ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม เสมอภาค 

 2. เพ่ือเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ

ให้บริการ และน าผลมาปรับปรุงในการให้บริการ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่าง

ยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าลบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการด าเนินการเพ่ือสร้าง

มาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจงานบริการสาธารณะ 



 2. ประชุมส านัก/กอง/ฝ่าย ท่ี เกี่ยวข้องก าหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานท่ีโปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตรวจสอบได้ 

 3. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ ก าหนดให้มีการ

แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน และก าหนดให้มีการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 

 4. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ท่ีท าการ เว็บไซต์ 

และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ท่ีประชาชนสามารถรับทราบได้อย่าง

ท่ัวถึง 

 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมิน

ความพึงพอใจของประชาชนให้ผู้บริหารและประชาชน รับทราบ เพ่ือเป็น

ข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ 

 6. ประชุมส านัก/กอง/ฝ่าย ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการ

ให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มีงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1.รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ 

และผลการประเมินความพึงพอใจต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 

80 

 3.ลดจ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะท่ีไม่เป็นธรรม เลือก

ปฏิบัติ 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ

ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดย

ไม่เลือกปฏิบัต ิ

1. มาตรการ 

มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติใน

การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดย

น าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช้ 

โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค 

(Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความ

พิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ 

สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้อง

ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐ

และการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต 

สามารถตรวจสอบได้ 



 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือ

ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่

ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกัน

การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความ

สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง

พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การ

บริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสย่ิงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบท่ีโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

2. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของ

หน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 3. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการ และเช่ือม่ันในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อย

ละ 80 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม

ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 



 6.2 จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตรา

ค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละ

เว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

 6.4 จัดให้มีสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 

 6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา

มาลายูกลาง 

 6.6 มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ 

(Scorecard Smart Box) มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการ

ประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบท่ีโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

2. มีระบบการท างานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมีความ

เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 3.ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 80 

4. ลดจ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะท่ีไม่เป็นธรรม 

เลือกปฏิบัติ  
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ

เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน 

เปิดเผย ณ ท่ีท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

1. มาตรการ มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี  

2. หลกัการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็น

ของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการ

ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และได้

ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

 เพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีของบุคลากรใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิด

ความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลด



ขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง

แท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปี ท่ีผ่านมา องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท ามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ีตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช้ใน

การให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีของบุคลากรในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติ

หน้าทีต่ามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการท่ี

สามารถป ฏิบั ติ ได้ จริ งและพิ จารณ างานในภารกิ จว่ า เรื่ อ งใด ท่ี

ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ ยวกับการสั่ง การ

อนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 3. จัดท าแนวทางปฏิบั ติ เกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใช้ในการ

ให้บริการ 

ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 



  1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่

ประชาชน 

  2) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ 

  3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 

  4) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการ

กรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 

  5) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดย

จัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนท้ังเวลา  ท าการ ช่วงพักกลางวันและใน

วันหยุดราชการ 

  5) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การ

รักษาราชการแทน 

 4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการให้บริการ จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ

ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ท่ีท าการ และเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 

 5.ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ

ปฏิบัติราชการ 

 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้

ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/ส านัก ในองค์กาบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการ

ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ท่ีท าการ และเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 



 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 

อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. มาตรการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลกัการและเหตุผล 

 การมอบหมายอ านาจหน้ า ท่ี ให้ กับผู้ ใ ต้บั งคับบัญชาในการ

บริหารงานในด้าน ต่างๆภายในองค์กรนั้ น  เพ่ื อเป็นการช่ วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ

พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะ



มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 

ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความ

รอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพ

สังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการ

กระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ

แทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 

อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจ

เป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

3. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

4. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งต้ัง ปฏิบัติ

ราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพ่ือกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 

2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รับทราบ 

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบใน

การปฏิบัติหน้าท่ี เปิดเผยต่อสาธารณชน  



 4. ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีตามค าสั่งท่ีได้รับมอบ

มายในทุกเดือน  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 

ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของ 

ผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพ่ิม

มากข้ึน 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การ

ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชู เกียรติท่ีมีความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

1. ชื่อโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม  

2. หลกัการและเหตุผล 

 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการ

แก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพ่ือบรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจท า

ให้ขาดการค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรมอาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม 



จริยธรรมในจิตส านึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพ้ียนไปท าให้เกิดปัญหาขึ้น

อย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค

ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างท่ีดีแก่

คนรุ่นหลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ

มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มี

คุณธรรม เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมมือกัน

ในการสร้างสรรค์สังคมท่ีสงบสุข มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม เพ่ือการปลุกกระแส

การสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดท่ีว่า 

ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญในการ

พัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต 

มีคุณธรรม จริยธรรม 

 2. เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุก

ภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 

กุศลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดี

มากย่ิงขึ้น 

 ๓. เพ่ือสร้างสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตน

อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน 

องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

มีคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 - การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างท่ีดีจ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 



 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
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6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดต้ังคณะท างานฯ  

 2. ประชุมคณะท างาน 

  -ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม 

  -พิจารณาคัดเลือก 

 4. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  

5. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/

บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ 

ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

6. เชิญบุคคลท่ีได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด

ให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชนตามโอกาสต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

7. จัดท าท าเนียบหน่วยงาน/บุคคลท่ีได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่

ต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

ค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การ

ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือ

มีจิตสาธารณะ 
 



1. ชื่อโครงการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีช่วยเหลือกิจการสาธารณะ

หรือมีจิตสาธารณะ 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

การบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 

เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือ

เป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ร่วมเป็นแกนน า

ในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

สืบไป 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มี

จิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศ

เชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ

ในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น 

ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตระหนักถึง

ความการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 

 3. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็น

ตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

4. เป้าหมาย 

 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

5. สถานที่ด าเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 



 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

 2. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต

สาธารณะ 

 3. จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

ดังนี้ 

  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 

  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 

  - ด้ านถ่ ายทอด ภูมิ ปัญญ าท้องถิ่ น ดี เด่ น  เพลง พ้ื นบ้ าน 

(ประชาชน) 

  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว 

(ประชาชน) 

  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและ

เยาวชน) 
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 4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็น

ตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

 6. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ

เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 

ผู้ท าคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 



 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

ค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของบุคคลท่ีเสียสละเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การ

ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. หลกัการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี

พระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดย

ตลอดนานกว่า 25 ปี  ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ

ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารง

อยู่ ได้อย่างมั่นคงและยั่ งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือ

การบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืช

หลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้

สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการ

บริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุน

การผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้อง

หันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจ

พอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ี

น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนท่ีเล็กๆ 

ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้

สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีส าคัญสามารถใช้

บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจาก

ตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิม

รายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการ

ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือน

เป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจ าต าบลคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ

สามารถน าผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง 



โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนท่ี

เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ท่ี

เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือ

เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทน

อย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเป็น

ตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วตัถปุระสงค์ 

 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้

เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. เป้าหมาย 

 ประชาชนในเขตต าบลหนองไฮ 

5. สถานทีด่ าเนนิการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

- 70 - 

 

6. วธิดี าเนนิการ 

 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบล 

 2. ด าเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

 3.ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็น

วิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิต

เกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลท่ีได้รับยกย่องเชิดชู

เกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 



8. งบประมาณด าเนนิการ 

 5,000 บาท 

9. ผูร้บัผดิชอบโครงการฯ 

 กองสวัสดิการ สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. จ านวนบุคคลท่ีด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชน

ในชุมชน 
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มิติที ่2  การบรหิารราชการเพื่อปอ้งกนัการทจุริต 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ

การทจุริต 

 2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติ

หน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการ

บริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

1. มาตรการ “จดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัิราชการ” 

2. หลกัการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีด้านการบริการสาธารณะ

แก่ประชาชนในท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจการ

ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการด าเนินการบริหาร

จัดการต่างๆ ต้องค านึงถึงหลัก ธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการเกิด

ประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาในการทุจริตหรือด าเนินการไม่

โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุ

ส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทาง

วัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ท่ี

เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็น

สิ่งท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้าง

ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ

ทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นสิ่งท่ียากต่อ

การด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะ

ส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริต

และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 



 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท า

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีก าหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือเป็น

การพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มี

คุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือมาตรการและ

น าไปปฏิบัติ 

 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
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6. วิธีด าเนินการ 

 1.ประชุมหน่วยงาน 

2. ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการ

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึด

มั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 

 - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้

บริการ 



 - ห้ามปฏิบัติหน้าท่ีเอื้อประโยชน์  หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลท่ีมี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและ 

  พวกพ้อง 

 - ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม 

เสมอภาค 

3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบั ติ  และเผยแพร่ให้

สาธารณชนทราบ 

4. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลง

อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 

5. ก ากับติดตามมาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6.รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลใน

การด าเนินการปรับปรุงข้อตกลงการปฏิบัติราชการในปีต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดมั่นใน

ประมวลจริยธรรมขององค์กร 

- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
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มิติที ่2  การบรหิารราชการเพื่อปอ้งกนัการทจุริต 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ

การทุจริต 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ท่ี

ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. มาตรการ “ใหค้วามรว่มมือกบัหนว่ยงานตรวจสอบทัง้ภาครฐัและองค์กร

อิสระ” 

2. หลกัการและเหตุผล 

 กลไกการก ากบัดแูลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามกฎหมาย องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดย

ชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่  หรือตรวจสอบเพ่ือให้

นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ 

อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานท้ังส านักงานคณะกรรมการตรวจเงิน



แผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือ

กับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจาก

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ

และองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วย

ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วธิดี าเนนิการ 

 1. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 

  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการ

ปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน LPA 

  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

- การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
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7. ระยะเวลาด าเนนิการ 



 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณด าเนนิการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วดั/ผลลพัธ์ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม 

ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงาน

ภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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มิติที ่2 การบรหิารราชการเพื่อปอ้งกนัการทจุริต 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ

การทุจริต 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

 

1. มาตรการ “แตง่ตั้งผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีน” 

2. หลกัการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอ

เรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน

ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วย

ตนเอง 

 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่อง



ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการ

จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน

ต่างๆ  

 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือ

ตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ

กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้

เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ี

ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย

โปร่งใสและเป็นธรรม 

 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 

คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน

หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอน

ดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการ

จัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ

หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที ่2  การบรหิารราชการเพื่อปอ้งกนัการทจุริต 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ

การทุจริต 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

1. มาตรการ มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา

บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลกัการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอ

เรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน

ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วย

ตนเอง 

 เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้

จัดท ามาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา

บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

ด าเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นใน

การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายให้แก่ประชาชน  

3. วตัถปุระสงค์ 



 1. เพ่ือมีกระบวนการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

กล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2.เพ่ือมีมาตรการก ากับติดตามการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบในขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บุคลากร

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดอย่าง

รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย 

         มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา

บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. แต่งตั้งคณะท างาน 

3. ก าหนดมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 

 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าความผิด  

 4. ก ากับติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการก ากับการ

ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 5. เผยแพร่มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สาธารณะชนทราบ 

 6. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับการด าเนินการ

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้

ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 



 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีกระบวนการก ากับการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2. ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมมากขึ้น  
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มิติที ่ 3  การสง่เสรมิบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน 

3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ 

 

1.มาตรการ “ปรบัปรงุและพฒันาศนูยข์้อมลูขา่วสารขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่” 

2. หลกัการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐ

ต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือท่ีประชาชนจะ

สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความ

เป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนเสา

มารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมท้ังด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้

ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 



3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่าง

ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 2.เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับ

ประชาชน 

 3.เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีต่อ

สาธารณชน 

 4.เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและ

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์กรการบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.จัดต้ังคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

หน่วยงานเพ่ือด าเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่า

ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

 3.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าท่ี 

 4. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทาง

ต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ าเสมอ  

 5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่าน

หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ Call Center  

 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 

 7.จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการรวมท้ังข้อเสนอแนะในการใช้

บริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 



 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูลท่ีครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

 3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 

 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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มิติที ่ 3  การสง่เสรมิบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน 

3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง 

รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 

ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่

ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 

1. มาตรการก ากับติดตามการเผยแพรข่้อมลูขา่วสารขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ 

2. หลกัการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีใน

การจัดท าบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงิน

และการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี

ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 



 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาส

ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือก ากับให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดให้

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ี

ก าหนดไว้ 

รวมท้ังจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มี

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ี

ก าหนดไว้ 

2. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการ

ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการ

อย่างชัดเจน   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนด  

2. ก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 

ราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 



6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดต้ังคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ประชุมคณะท างานฯ  

2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่อสาธารณชน 

- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 

- การบริหารงบประมาณ การเงิน  

- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 

- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การค านวณราคากลาง 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- แผนการด าเนินงาน 

- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

- งบแสดงฐานะทางการเงิน 

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการ 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ 

ให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการ

อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารทราบ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 



 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ  

การจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน  

2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 

ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ

ตรวจสอบการบริหารราชการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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มิติที ่ 3  การสง่เสรมิบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนิน

กิจการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการ

ด าเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และสุขอนามัยของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

 



1. ชื่อโครงการ โครงการจดัเวทปีระชาคม 

2. หลกัการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิด

การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่าเทียมโดยให้ประชาชนกลุ่มองค์กร

ชุมชนเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ

ความคิดเห็นความต้องการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

การรับรู้ร่วมก าหนดแนวทางการดาเนินงาน  

ร่วมตัดสินใจร่วมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้วยการจัดทาโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้นเพ่ือจะได้มีกระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมี

ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  

เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนา

ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

อย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ท่ี

เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 2. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 

 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า 

ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

 4. เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 

 6. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในเขตชุมชนต าบลหนองไฮ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 



6. วิธีด าเนินการ 

 1.จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวที

ประชาคม 

 2.จัดเวทีประชาคม  

 3. สรุปข้อมูลท่ีได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการจัดเวทีประชาคม 

 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่

ละชุมชน 

 3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 

 4. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผน

พัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที ่ 3  การสง่เสรมิบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ของประชาชน 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์

ได้โดยสะดวก 



3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ

ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

1. มาตรการจดัการเรื่องราวรอ้งทกุข/์รอ้งเรยีนขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิน่ 

2. หลกัการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญในการรับฟังความ

คิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน

เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการ

สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส  จึงได้จัดท ามาตรการจัดการ

เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราว

ร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมท้ัง

พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข

ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้อง

ทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรมสะดวกและเหมาะสม 

รวมท้ังจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ

ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการ

จัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการ

เรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

4. เป้าหมาย 

 1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไข

ปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การติดตามผล และการแจ้งผลการ



ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ

เหมาะสม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดต้ังคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้อง

ทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
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 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง ดังนี้  

  - ก าหนดให้มีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนย์ เรื่องราวร้องทุกข์ /

ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  - ก ากั บ ติ ดตามให้ ห น่ วย งาน ท่ี เกี่ ย วข้ อ งจั ด ให้ มี ก าร

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชน

รับทราบอย่างท่ัวถึง 

  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/

ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตอย่างชัดเจน  

  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการ

ร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการ

แจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  

  - ก าหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วันหากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

  - ก าหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มี

การแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้



ร้องเรียนทราบรวมท้ังมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน

สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ /

ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทุกหน่วยรับทราบ และ

เปิดเผยต่อสาธารณชน 

 5. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ด าเนินการ

ตามมาตรการ 

 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

 7.รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา 

อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้

สาธารณชนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มีงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 2. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/

ร้องทุกข ์

 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการ

ร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 

 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน 

ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมท้ังมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้

ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

 4. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการท่ี

ก าหนดไว้ 
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มิติที ่ 3  การสง่เสรมิบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 

การจัดท างบประมาณ 

  

1. ชื่อโครงการ สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของประชาชนในการบรหิารกจิการ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

2. หลกัการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการ

สาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการ

บริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และร่วมด าเนินการโครงการ รวมท้ังติดตามโครงการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

 2.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/

โครงการต่างๆ ของตน 

 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติ

ราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 



 4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุน

การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมใน

การเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน 

เสนอข้อคิดเห็นในปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับ

ความต้องการของประชาชน 

 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 

 6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 

 7 . รายงานผลการด า เนิ น การตามแผน พัฒนาท้องถิ่ น  ต่ อ

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ 

เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2562 - 2564   

8. งบประมาณด าเนินการ 

 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



 1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการ

จัดท าแผน/โครงการต่างๆ  

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งต้ังภาคประชาชนร่วมเป็น

กรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที ่ 3 การสง่เสรมิบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

1. กจิกรรมการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการขององคก์รปกครองสว่น

ท้องถิน่ 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการ

วัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 

ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เพ่ือน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 

ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงด าเนินการกิจกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 



 1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผล

การปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

 3. เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองไฮ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวม

ข้อมูล 

 2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 

 4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 5.ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 7. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
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 8. การติดตามและประเมินผล 

 9. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้

ผู้บริหารพิจารณา เพ่ือปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564 



8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มีงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. มีแต่งต้ังภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนา 

 ๒.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที ่ 4 การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฎบิตัิ

ราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

2. หลกัการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมิน

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ัง

ในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบ

ภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมท้ังการเป็นผู้ให้

ค าปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าอีกท้ัง

ยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความ

เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ

ส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่าง

เป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายท่ีก าหนด โดยผู้บริหาร

สามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหาร   เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี



มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป

อย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 3. วตัถปุระสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและความโปร่งใสใน

การปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤต 

มิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจนท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) 

ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ 

ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้

ได้ผลงานท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

3. เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ 

ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงท่ี

อาจเกิดขึ้น รวมท้ังเพื่อเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
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6. วิธีการด าเนินการ 



 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยก าหนดให้มีหน่วยงาน

หรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

 2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ 

ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตาม

ความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายในและความส าคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และ

ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

 3.สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน 

การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ังการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ

มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความ

ปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ค าสั่งท่ีทางราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่

การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อ

ผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานลด

โอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 

รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงานและเปิดเผยรายงานต่อ

สาธารณชน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน ท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ๓.มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้การป้องกัน

การทุจริตมีประสิทธิภาพ 



 4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
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มิติที ่ 4 การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิ

ราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

 

1. กจิกรรมตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการ

บริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็ก

และขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง

ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการ

จัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  ในอดีตท่ีผ่านมาการ

บริหารงานของหน่ วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี

กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ

กฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ

ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่

ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน

หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของ

หน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเป็นระบบการควบคุมท่ี



ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ

หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่

เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน 

อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการ

ด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด

หน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ

ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุม

สอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ

ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ี

ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึง

ได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน

การเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและ

เช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร

และการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา 

ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยัง

เป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

ซึ่ งจะท าให้การปฏิบั ติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

1. แต่งต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายใน

อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล 

กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 3.การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้

คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 

 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้

ผู้บริหารทราบ 

 5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ๖.เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ท่ี

ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมีความเป็นอิสระใน

การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน  

ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 



 2.สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มี

ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน 

ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 

 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน  

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
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มิติที ่ 4 การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิ

ราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ 

หรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้าง 

 

1. มาตรการสง่เสรมิใหป้ระชาชนมีสว่นรว่ม ตรวจสอบ ก ากับ ดแูลการ

บรหิารงานบคุคล 

2. หลกัการและเหตุผล 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่ง

ส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ 



การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานใน

องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงาน

บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เพ่ือเกิด

การมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่าง

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคลเกี่ยวกับการแต่งต้ัง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น

เงินเดือน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีการด าเนินการ 

 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 

ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 - การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 

รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในชุมชนทราบโดยการประกาศ

เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่น

เป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งต้ังประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการ

ด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 



 - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน 
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 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 

ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการ

ประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 

 - มีการออกค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินการอย่าง

ชัดเจน 

 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการ

พิจารณาการบริหารงานบุคคล 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 

ดูแลบริหารงานบุคคลในการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการ

เลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และ

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อน

ขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้

ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 

ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและ

ความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา 

เป็นต้น 

 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการ

พิจารณาการบริหารงานบุคคล 



 - นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศ

ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคล โดยให้น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมา

ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อสาธารณชนและสามารถอธิบายผลท่ี

เกิดขึ้นดังกล่าว 
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มิติที ่ 4 การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิ

ราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ

บริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ

ทางราชการ 

 

1. กจิกรรมการเผยแพรข่้อมลูขา่วสารการบรหิารงบประมาณ การรบั-

จา่ยเงนิ  

   ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 



2. หลกัการและเหตุผล 

 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของ

วงจรการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ี

จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ

หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝาก

เป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วย

ความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ

บริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหาร

งบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแล

การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 

รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 

4. เป้าหมาย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการ

บริหารงบประมาณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วธิีการด าเนินการ 

 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 

ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 

ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีด าเนินการจัดหาพัสดุตาม

ระเบียบฯ 



รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

โดยก าหนดให้มีภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
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 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 

 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น  

ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ 

– รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชนและมีช่องทาง

การให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 

 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการ

ด าเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้

เกิดความโปร่งใส  
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มิติที ่ 4 การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิ

ราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ

จัดหาพัสดุ 

 

1. กจิกรรมสง่เสริมประชาชนมีสว่นรว่มในการตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการ

จดัซือ้จดัจา้ง 

 



2. หลกัการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วน

ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน  (ฉบับ ท่ี  5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณ ฑ์การบริหารกิจการบ้ านเมืองท่ีดี  พ .ศ. 2546 และแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)จึงได้

ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ 

เพ่ือส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน

ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่

การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์

ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 

 3. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อ

สาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 

 เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือก

ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  

 6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้ าใจแก่ประชาชนท่ัวไปและ

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจใน



บทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง

ละเอียดและถูกต้อง 

 3. ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการท่ีส าคัญทุกขั้นตอน

ให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ และท่ีท าการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่

เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที ่ 4 การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิ

ราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

ได้ก าหนดไว้ 

 



1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ 

 สมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภา

ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้และ

ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ี

เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ 

ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข 

และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอ

เท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 

ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็น

ผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น

ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง

แท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและ

ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และ

หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้อง

เส่ียงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่อง

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ



กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ 

ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท่ี

เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน 

 2. ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องส าหรับ

ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้

ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
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มิติที ่ 4 การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิ

ราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 



4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย 

ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลกัการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา

ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพ

ทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้า

ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ใน

ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของ 

สภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญท่ีใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการด าเนินงาน มีงบประมาณ

เป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ

ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ

เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะ

ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วม

และมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่

ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 

 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา

ท้องถิ่นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้

ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลด

ปัญหาการทุจริต  

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจ

หน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย 



 สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีการด าเนินงาน 

 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น

ใช้ส าหรับการประชุม 

 2. จัดอบรมให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของ

สมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ

ตรวจสอบของสภา การต้ังกะทู้ และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง  

 3. แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการ

ด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญั ติประจ าปี  การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ผลลัพธ์ 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าท่ี 

และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 

 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการ

ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความ

เป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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มิติที ่ 4 การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิ

ราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และ

บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

 

1. กจิกรรมสง่เสริมชุมชนเฝา้ระวงัการทุจริต 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาและ

อุปสรรคส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เนื่องจาก

โครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตน

หรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหา

ผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล  

รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งท่ีลด

น้อยถอยลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติท่ัวไปท่ีได้รับ

ผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่ง

เกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมุ่งแสวงหาผลประโยชน์  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ี

ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  

กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึง

จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการท่ีจะป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม 

ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชนรวมถึง

ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 

 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



 ประชาชนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้าน

การทุจริต ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการ  เว็บไซต์

ของหน่วยงาน 

 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้าน

ในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 

 3. ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต

ในหน่วยงานของรัฐ 

 4. สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     

 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ใน

ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การ

บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาค

ประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง 

 2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
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มิติที ่ 4 การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิ

ราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และ

บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 

1. กจิกรรมบรูณาการทกุภาคสว่นเพื่อต่อตา้นการทุจรติ 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  

และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้

สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วนในการท่ีจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่ อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 

ตรวจสอบ การทุจริต 

 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการ

ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหา

การทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการทุก

ภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้

ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จน

เกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 

3. วตัถปุระสงค์ 

 1. เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม 

สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 

 2. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ

ต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

4. เป้าหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน 

ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. สถานที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. วิธีด าเนินงาน 



 1. จัดต้ังคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต

จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน

ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการ

ทุจริตร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาค

ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงาน

ของตน และประชาชน 

 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกัน

และกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการ

เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 6. สรุปรายงานผลต่อผู้ บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อ

สาธารณชน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง

ค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 

 2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการ

ทุจริต 


