
 

 

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
อ าเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

 

 



 

ค าน า 

 

จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองค้า ต่อไป 
  

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
อ าเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

เร่ือง                     หน้า  

ส่วนที่ 1  บทน า 
หลักการและเหตุผล               1   
วิสัยทัศน์                  2 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผน       2 
เป้าหมาย         2 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน       2 

ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
มิติที่ 1   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต     ๓-๖ 
มิติที่ 2   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     ๗-๙ 
มิติที่ 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน   1๐-๑๒ 
มิติที่ 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการบริหาร  1๓-๑๕ 
            ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 1   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต     1๖-๑๗ 
มิติที่ 2   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     1๘-๑๙ 
มิติที่ 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน   2๐-๒๔ 
มิติที่ 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการบริหาร  2๕-๒๗ 
            ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 ภาคผนวก  
-ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองคา้ 
อ าเภอพยุห์   จังหวดัศรีสะเกษ 

    --------------------------------------- 
หลักการเหตุผล  

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกา รทุจริต
ประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 1 ปี 2556 
ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 26  กันยายน 2556 (ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการ
ทุจริต ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมให้มีการขยายผล
และขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน ๆ   

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                    
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า          
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองครกต่อไปและเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ 
๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ 

 

ส่วนท่ี 1 
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วิสัยทัศน์         
“องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า โปร่งใส ตรวจสอบได้  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” 
 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 
๑. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
๒. เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
๓. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๖. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
 

เป้าหมาย 
 ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูงกว่าร้อยละ 50 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

๑. เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้การบริหารงานมีความ
โปร่งใส 
๒. จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการทุจริตได้ 
๓. ก่อให้เกิดความเชื่อม่ัน ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานของ อบต. 
๔. อบต. จัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้วย 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  อ าเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 

2561 
ปี  

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรม: พิจารณาก าหนดให้มี โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ วัตถุประสงค์: เพ่ือให้บุคคล
กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกและตระหนักถึง 
          ๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
ความส าคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
     - ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพงาน ปริมาณงานและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน(MOU) 
     - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
     - ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่
ตนหรือบุคคลใกล้ชิด 
     - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น เต็มใจ รวดเร็ว 
     - มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
     - มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต
ภายในหน่วยงานให้แก่กัน 
     - มีมาตรการในการแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ , ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่ท าให้เกิดความเสียหายอันเนื่องจากการ
ท างานที่ผิดพลาด 

- - - -  

 

ส่วนท่ี ๒ 
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ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
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งบ 
ประมาณ 
(บาท) 
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(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม 
     - ก าหนด พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
     - ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 
           ๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอัน
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
     - มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
     - มีการใช้แอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103 
เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจใน
แอพพลิเคชั่น เพ่ือตระหนักในการด ารงตนตามอ านาจหน้าที่และกรอบ
ของกฎหมาย 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
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ปี 
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ปี  
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ประมาณ 
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งบ 
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งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 

กิจกรรม:  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค์:  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบกิจการ 
ประชาชนทุกเพศวัย ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในการด าเนินกิจการ 
การประพฤติตน โดย 
      1.2.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
        - สร้างค่านิยม สังคมคุณธรรมต้านการทุจริต  
      1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ 
       - เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น 
       - พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
       1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
       - ส่งเสริมให้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

100,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

100,000 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

100,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

100,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 
 

กิจกรรม:  อบรมและยกย่อง ผู้ที่กระท าความดี  
วัตถุประสงค์:  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีจิตส านึกและตระหนักใน
ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
         - น าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษา 
         - น าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         - อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 
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งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
 
 
 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
         - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ 
         - สร้างเครือข่ายเยาวชน ประชาชน ต้านการทุจริต       
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม จ านวน   22   โครงการ / กิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000  
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2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

กิจกรรม:  ก าหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/ค าสั่ง/ระเบียบเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์:  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
๒.๒.๑ ผู้บริหารแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
         - ผู้บริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส/ 
ตรวจสอบได้ 
กิจกรรม:  ก าหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/ค าสั่ง/ระเบียบเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างกระบวนการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
          - ด าเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเป็นอย่างดี 
2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
          - การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มี
ประสิทธิภาพ 
          - การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างให้สาธารณะชนทราบ 
          - ประชาชนมีส่วนร่วมในการเปิดซองสอบราคา ตรวจงานจ้าง 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 
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2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้าน 
เมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ  โดยให้ความส าคัญดังนี้ 
          - จัดให้มีคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้
บริการราชการส่วนท้องถิ่น 
          - แสดงขั้นตอน ระยะเวลา  อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน 
          - ให้บริการตามล าดับก่อน-หลังและไม่เลือกปฏิบัติ 
          - ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
          - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ  ส านักงานและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ อบต. 
         - เปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน ระยะเวลาให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
         - การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
         - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต อนุมัติ  
ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจใน อบต. 
        - การให้ข้อมูลความรับผิชอบและผู้ปฏิบัติงานออย่างชัดเจน 
        - ปฏิบัติงานโดยใช้อ านาจหน้าที่โดยธรรมและกฎหมาย 
        - ปฏิบัติหน้าที่โดยด าเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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2. การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.4 เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
 
 
 
 
2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
         - ครอบครัวต้นแบบ/บุคคลต้นแบบ 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น  
         - กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
         - อาสาสมัคร/วิทยากรฐานการเรียนรู้ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรมและบริหาร
ราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
         - จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอท่ีได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. 
         - มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
         - รับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยงานก ากับดูแล 
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท.ที่ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
         - มีข้ันตอนการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างเหมาะสม 
         - ติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม จ านวน   2๔   โครงการ/กิจกรรม - - - -  

 



- 1๐ - 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.ได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
    - มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ  ที่ท าการ อบต. 
    - มีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง 
    - จัดท าแผ่นผับเผยแพร่การด าเนินงาน ของ อบต. 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อบต.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบ 
        - ประกาศแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
        - เปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ 
        - ผลการประเมินการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชน 
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
         - เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับและสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

30,000 30,000 30,000 30,000  

 3.2  การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
         - จัดประชุมประชาคม 
         - สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม 
         - จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้ารับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์ 

50,000 50,000 50,000 50,000  

 



        - 1๑ - 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี 
 2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 
         - ก าหนดช่องทางร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน 
         - การประกาศเผยแพร่/ขั้นตอนร้องเรียน 
         - มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและสะดวก เช่น มี
กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีส านักงาน/ที่ท าการก านันผู้ใหญ่บ้าน/ร้าน
สะดวกซื้อ 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน  
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง  ระยะเวลาและแจ้งผล
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
          - การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
          - การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน 
          - มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต 
          - มีระบบการคุ้มครองพยานหรือผู้ให้เบาะแสการทุจริต 
          - เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

20,000 20,000 20,000 20,000  

 
 
 
 
 
 

 



- 1๒ - 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาทและการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ 
         - แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. 
         - การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
         - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติ
ราชการ 
         - การมีส่วนร่วมด าเนินตามโครงการ 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
         - เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในจัดหา
พัสดุ 
         - แต่งตั้งประชาชนที่มีความรู้เป็นกรรมการจัดหาพัสดุ 
3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
         - แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
         - การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
         - การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม จ านวน   27   กิจกรรม/โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000  

 
 
 
 
 



 
- 1๓ - 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 

2561 
ปี 

 2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 
         - กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานเป็น
อิสระ 
         - ระบบการควบคุมภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง ป้องกัน
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผล
การการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 
         - มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
         - มีการน าผลการประเมินตรวจสอบภายในไปปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
         - รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ 
พนักงาน 
        - แต่งตั้งเป็นกรรมการบริการงานบุคคล 
        - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตราก่ าลังและและแผนพัฒนา
บุคลากร 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 



 
 

- 1๔ - 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 
         - ให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 
         - จัดให้มี/เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนินโครงการ
และการใช้งบประมาณให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและ
แก่ผู้ที่ร้องขอหรือขอดู   
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
         - แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ 
         - จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
         - ออกประกาศรายงานผลการด าเนินโครงการทุกขั้นตอนให้
ประชาชนทราบและตามช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต. ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่
ก าหนดไว้ 
         - โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน 
 

๑50,000 ๑50,000 ๑50,000 ๑50,000  

 
 
 



 
 

- 1๕ - 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี 
 2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4.3.2 ส่งเสริมให้สมาชิกสภา อบต. มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใด 
         - สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น เช่น  การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
การตั้งกระทู้ถาม รวมทั้งให้มีการปรึกษาหารือในร่างเทศ
บัญญัติ  ญัตติที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา 
 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
         - ขยายผลการด าเนินการการป้องกันการทุจริต มี
บอร์ดนิทรรศการ 
         - สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
         - มีการพัฒนาความร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายการ
ป้องกันการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ และสร้างความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม จ านวน   17   กิจกรรม/โครงการ ๑50,000 ๑50,000 ๑50,000 ๑50,000  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

       ล าดับที่  1    

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
          1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2. หลักการและเหตุผล  
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการ 
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริตโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ภายในองค์กรได้อีกด้วยจากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของ
ประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ใน
สถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าวทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการ
ที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดนั้นต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจังพร้อมทั้ง
สร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่
เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) 
หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  

 

 

ส่วนท่ี ๓ 
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ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง 
หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  
ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า
จึงจัดท า  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ

จริยธรรม    
2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
๓. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
๔. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔. เป้าหมาย   
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบล 

๖. วิธีด าเนินการ  
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  

  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
  ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 2564)  

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
         ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

 

 

 



 

         - ๑๘ - 

  

  
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม  
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

        ล าดับที ่ ๒    
 

มิติที่  1   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
    1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
             1.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรกร : โครงการส่งเสริมให้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  

2. หลักการและเหตุผล   

เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินที่ได้มาอย่างพอเพียง
และประหยัด ตามก าลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือก็แบ่งเก็บออมไว้
บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพ่ือปัจจัยเสริมอีกบางส่วนสาเหตุที่แนวทางการด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียง  ในสังคมปัจจุบันได้ถูกปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุ้น ให้สภาพการด ารงชีวิตของสังคมทุนนิยม ท าให้บุคคลเกิด
การใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการด ารงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว ความบันเทิง
หลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เป็นต้น จนท าให้ไม่มีเงิน
เพียงพอเพ่ือตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถหลุด
ออกมาได้ ถ้าไม่เปลี่ยนแนวทางในการด ารงชีวิต  อบต.หนองค้าจึงส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือที่จะได้ท าให้บุคคลรู้จักใช้ชีวิต "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน" บนเงื่อนไข 
"ความรู้" และ "คุณธรรม" 

3. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้น าหมู่บ้านมีความรู้

และทักษะในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแบ่งบันความรู้ให้ประชาชนทราบ 
2. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุขและ

สามารถพึงพาตนเองได ้

4. เป้าหมาย  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้น าหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป

จ านวน   100  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดท าโครงการ เสนอโครงการ ผู้บริหารอนุมัติ 
2. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการอบรม 
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3. ด าเนินการฝึกอบรม 
4. ประเมินผลการสรุปผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ    
๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ     
 เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี........ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
งบประมาณตั้งไว้  -120,000.- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ     
          ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  

10. ตัวชี้วัด 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

        ล าดับที ่ ๓    

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
๒.๑.๑ ผู้บริหารประกาศแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต   

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บรหิาร อปท” 

๒. หลักการและเหตุผล  
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว           
3 ฉบับปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน 
จะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าทีข่องรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้    

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ

กระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ       
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบ
กฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้างความ       
ข่มขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต       
ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกันเพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก
และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหา
ในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอก
ลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน      การทุจริต
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป   

3. วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย     
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

4. เป้าหมาย  
4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ   
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจรติของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  
4.2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

6. วิธีด าเนินการ  
๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่วข้อง  
๖.๓ จดัตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๖.๕ จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.8  รายงานผลการด าเนินงาน  
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 2564)  

๘. งบประมาณด าเนินการ    
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ   
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

๑๐. ตังชี้วัด 
๑๐.๑ ผลผลิต  

- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ   
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  

๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของ 
  บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         - 26 - 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

        ล าดับที่  4    

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 ๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.5 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด 
    ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  

๒. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี          
โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service)ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองค้า เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการ
ให้ประชาชนให้ประชาชนผู้รับบริการทราบโดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนเพ่ือให้มีระบบบริการที่ 
เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องานระบบการรับเงิน และ
ก าหนด ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่
ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้าน
ไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา
, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้าน
การส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติและเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    
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๓. วัตถุประสงค์  
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  
๒. เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

๔. เป้าหมาย  
  ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  

๖. วิธีด าเนินการ  
๑. ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก

ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, 
ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที)่  

๒. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 2564)  

๘. งบประมาณด าเนินการ    
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  

๙. ผู้รับผิดชอบ   
  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

๑๐. ตัวช้ีวัด 
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก 

ปฏิบัติ    
2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

        ล าดับที่  5    

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

๒. หลักการและเหตุผล  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีการบริหารจัดการที่ดี 
และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการ
ประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง กระบวนการท างาน
หรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  

๓. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๓. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
๔. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

๔. เป้าหมาย  
๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าให้สั้นลง  
๒. ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลหนองค้า 
๓. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
๔. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
๕. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติและการปฏิบัติราชการใดๆ 
ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
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๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ  

๖. วิธีด าเนินการ  
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อ งใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
๓. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้ประชาชนทราบ  
๔. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ  
๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 2564)  

๘. งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

๑๐. ตัวช้ีวัด  
๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่  
๒. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
๔. ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

        ล าดับที่  6   

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ  
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑. โครงการ  /กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ 
      ราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล  
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก /มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพ
สังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผล
ของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๓. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนหนองค้า ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

๔. เป้าหมาย  
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองค้า หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  

๖. วิธีด าเนินการ  
๑. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
๒. ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
๓. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 2564)  

๘. งบประมาณด าเนินการ    
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส่วนราชการทุกส่วน  

๑๐. ตัวช้ีวัด  
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

              ล าดับที่  7  

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี    
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน   
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     หนองค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  

๒. หลักการและเหตุผล  
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ  ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับ
ประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลให้บริการ 
ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและ
แผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิ
และหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ใน
การรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

๓. วัตถุประสงค ์ 
๑. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง   
๒. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 แห่ง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล (ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหารส่วนต าบล)  

๖. วิธีด าเนินการ  
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
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๓. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด   
4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ .ร.บ. 
ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
๕. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
๖. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
๗. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 2564)  

๘. งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

๑๐ ตัวช้ีวัด 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
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 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

        ล าดับที่  8  

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.2 การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ อบต. 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  

๒. หลักการและเหตุผล  
  องค์กาบริหารส่วนต าบลหนองค้า เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน องค์กาบริหารส่วนต าบลหนองค้า จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  

๓. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามา

เป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  
๓. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของ อบต. กับประชาชนในพื้นท่ี  

๔. เป้าหมาย  
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่

เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  

๕. วิธีด าเนินการ  
๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
๓. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน    
4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  
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๖. พื้นที่ด าเนินการ 

ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ 
ร้องเรียน ดังนี้  
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลหนอค้า  
๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๙๑-๗๑๐๘ ทางโทรสารหมายเลข ๐-๔๕๙๑-๗๑๐๘ 
๓. ทางเว็บไซต์   
๔. ทางไปรษณีย์  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
๔  ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 2564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ    
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

๑๐. ตัวช้ีวัด  
๑. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

การสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

๒. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๓. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         - 36 - 

 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

       ล าดับที่ 9  

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.1 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  

๒. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น

ส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง      
ดังความหมายของ แผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
ก าหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากร
และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ มนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้  

๓. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมี เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  

๔. เป้าหมาย    
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  

๕. วิธีด าเนินการ  
๑. ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสี ยงตามสายใน
หมู่บ้าน  
๓. ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ  
๔. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ  
๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 2564)  

 

 

 



 

        - 37 - 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

๙. ตัวช้ีวัด 
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถ
หาแนวร่วมในการท างานเพ่ือ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้  
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  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

       ล าดับที่ ๑0  

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล   

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ.......  

๒. หลักการและเหตุผล  
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดโดยผู้บริหาร
สามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 
ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์บริหารส่วนต าบลหนองค้าเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
ของทางราชการ  

๓. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง . ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544  
๒. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
๓. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ 
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  
๔. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
๕. เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  

๔. เป้าหมาย   
พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองค้า  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า   
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๖. วิธีการด าเนินการ  
๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
๒. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและ ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ  

๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  
๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  

 ๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  ๔  ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 2564)  

 ๘. งบประมาณด าเนินการ    
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

๑๐. ตัวช้ีวัด  
๑. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น  
๒. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
๓. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด   
๔. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

      ล าดับที่ ๑1  

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่         
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้   

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก 
    สภาท้องถิ่น  

๒. หลักการและเหตุผล  
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัดปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ
ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท่านั้นหากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท าให้การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น       
จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระท าผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า เพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจ มิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต งานนิติกร ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าจึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ 
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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๓. วัตถุประสงค์  
๑ เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
๒. เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
๓. เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้ามีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
๔. เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้ามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๔. เป้าหมาย  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า จ านวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     

หนองค้า  จ านวน  ๑๔  คน  รวม  ๑๘  คน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  

๖. วิธีด าเนินการ  
๑. จดัท าโครงการ/แผนงาน  
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม  
๓. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
๔. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๔  ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 2564)  

๘. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
งานนิติกร  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

๑๐. ตัวช้ีวัด 
๑. ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบิหารส่วนต าบลหนองค้าได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
๒. ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง 
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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๓. ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้ามีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็น 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100แห่งกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต  
๔. ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้ามีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

      ล าดับที่ ๑2  

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอรร์รัปชันโดยภาคประชาชน  

๒. หลักการและเหตุผล  
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ    

พวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมหากใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชัน การป้องกัน
และปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  

๓. วัตถุประสงค์   
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. เป้าหมาย   
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

6. วิธีด าเนินการ  
1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  
2. เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ อปท.  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
๔  ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 2564)  

8. งบประมาณดำเนินการ    
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  
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๑๐. ตัวช้ีวัด  
๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ 
การคอร์รัปชันได้  
๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน 
ในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

      ประกาศกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
    เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ. 256๑ - 2564) 

        ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  อ าเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 

  ********************************  

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้น  มิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลเพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี  และแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี                 
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองท้องถิ่น ๔ ปี 
(พ.ศ. 256๑ - 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองค้าต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. 256๑ - 
2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

              ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 256๐      
 
      
 

           (นายมงคล  แซ่ซือ) 
                                                   นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
   

 
 
 



 
 
 

 
 
 


