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คำนำ 

 
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ

แปลง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์
การ ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหา
หรือ สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือ จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานความ โปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ ่งสู ่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  

ในการนี ้ คณะกรรมการ ป.ช.ช. ในการประชุมครั ้งที ่ 1/2563 เมื ่อวันที ่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓           
ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ ๓    
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่
แสดงถึง เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาใน การขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าจึงขยายกรอบเวลา
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕       
โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า พ.ศ. 256๔ - 256๕ เพื่อใช้
เป็นกรอบ แนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าต่อไป  
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 บทนำ  
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้

ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจ นบุคคลหรือ 
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบัน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ ่น พบว่าปัจจัยที ่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ ่นได้แก่             
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์ สำคัญ 
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง  
ปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม  จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ  ตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น สาเหตุและปัจจัยท่ี  

นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่

พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่             
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทำให้
เกิดการทุจริต  

๒) สิ ่งจูงใจ เป็นที ่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที ่มุ ่งเน้นเรื ่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยมทำให้คน           
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความรำ่รวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น  

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก  การตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้ 
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๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาดดังนั้น

จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่  เพื่อให้ตนเอง
ได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่การผูกขาดในโครงการ  ก่อสร้างและ
โครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ  

๕) การได้ร ับค่าตอบแทนที ่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปัจจัย              
หนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น พิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง  และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อ ราษฎร์บัง
หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง 
ตัวอย่าง ของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แต่ละแห่งสามารถนำSWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ เสี่ยงการ
ทุจริตตาม บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม  

2. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ  

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ลำดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย        
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กร ที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ    
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ 
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์  
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัด 
โดยองค์กรเพื ่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย 
ระหว่างปี 2555 - 2558 อยู ่ที ่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู ่อันดับที ่ 76         
จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 
และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
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แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริตไม่ว่า
จะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ( United Nations 
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็น
ปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย 
ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวก
กับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความ เข้มแข็งปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี   พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่ง
สู ่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่ เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจน ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้าน  ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยกำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้า หน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู ่ในปัจจุบันไม่ใช้ต ำแหน่งหน้าที ่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ         
โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม  

ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที ่ 3          
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ 
โปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 - 2561) เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะน ำไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง  
แท้จริง  
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  
๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ  

ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

(Good Governance)  
๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ 

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕) เพื ่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย  
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รวมถึง  

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์ 
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ  
ข้าราชการ  

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ  
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) กลไก มาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี  
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน  

ในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่  
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทงานและชีวิตประจำวัน  

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี  
จิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร  
ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
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๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท ำการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ 
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ  
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 



   
   

      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 - 2565 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

มิติ ภารกิจมิติ โครงสร้าง/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ 
ทุจริต 

1 .1 สร ้ า ง จ ิ ตส ำน ึ กและคว าม 
ตระหนักแก่บุคลากรทั ้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย 
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ ่นและฝ่าย 
ประจำขององค ์กรปกครองส ่วน 
ท้องถิ่น 

๑.๑.1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้
ความสำคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้  
          - ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพงานปริมาณ
งานและ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (MOU)  
          - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
          - ไม่ใช ้ตำแหน่งหน้าที ่หร ืออำนาจหน้าที ่ในการแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด  
          - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น เต็มใจ รวดเร็ว  
          - มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  
          - มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดีมีคุณธรรมซื่อสัตย์
สุจริต ภายในหน่วยงานให้แก่กัน 
          - มีมาตรการในการแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ 
ผู้บริหาร ท้องถิ่น เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายอัน
เนื่องจากการทำงานที่ผิดพลาด 
 
 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  
 
 

   ส่วนที่  2 
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มิติ ภารกิจมิติ โครงสร้าง/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ 
ทุจริต 

1 .1 ส ร ้ า ง จ ิ ต ส ำนึ ก แล ะคว าม 
ตระหนักแก่บุคลากรทั ้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย 
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ ่นและฝ่าย 
ประจำขององค ์กรปกครองส ่วน 
ท้องถิ่น 

๑.๑.2 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
          - กำหนด พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง  
          - ปฏิบัต ิหน้าที ่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
1.1.3 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑.๑.4 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล  
๑.๑.5 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการ
อันเป็น การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
          - ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์      
ทับซ้อน  
          - มีการจ ัดทำคู ่ม ือเก ี ่ยวก ับการปฏิบ ัต ิงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อน  
          - ม ีการรายงานผลและข ้ อ เสนอแนะในการป ้ อ งกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อน  
1.1.6 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจมิติ โครงสร้าง/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ 
ทุจริต 

1.2 ส ร ้ า ง จ ิ ต ส ำน ึ ก แ ล ะค ว า ม 
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
ในท้องถิ่น 

1.2.1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
          - สร้างค่านิยม สังคมคุณธรรมต้านการทุจริต  
1.2.2 กิจกรรมสร ้างจ ิตสำนึกและความตระหนักในการร ักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ  
          - เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น  
          - พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ  
1.2.3 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื ้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 

10,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ 
ทุจริต 

1.3 การสร ้างจ ิตสำนึกและความ 
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
          - นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษา  
          - นำหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
          - อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน  
1.3.2 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต  
          - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  
1.3.3 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ  
          - สร้างเครือข่ายเยาวชน ประชาชน ต้านการทุจริต  
1.3.4 โครงการสร้างภูมิคุ ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบล 
(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 

10,000 

 

 รวม จำนวน 13 กิจกรรม/โครงการ 20,000 20,000  
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  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

มิติ ภารกิจมิติ โครงสร้าง/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหารราชการเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเม ือง    
ในกา รต ่ อต ้ าน กา รท ุ จ ร ิ ต ขอ ง 
ผู้บริหาร  
 
 
 
 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส ใน
การปฏิบัติราชการ 

๒.๑.๑ ผู้บริหารประกาศแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต  
         - ผู้บริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส/ตรวจสอบได้  
         - กำหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบเป็นแนวทาง 
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างกระบวนการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน 
 
2.2.1 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมายงาน  
         - ดำเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
2.2.2 ก ิจกรรมการสร ้างความโปร ่งใสในการบร ิหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ โดยยึดถือและ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
        - การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ  
        - การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ 
        - จัดจ้างให้สาธารณะชนทราบ  
        - ประชาชนมีส่วนร่วมในการเปิดซองสอบราคา ตรวจงานจ้าง 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

10,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

มิติ ภารกิจมิติ โครงสร้าง/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหารราชการเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส ใน
การปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการใช ้ด ุลพ ิน ิจและใช้        
อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.2.3 มาตรการออกคำสั่ง มอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.4 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
2.2.5 กิจกรรมการ จัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ 
          - จัดให้มีคู ่มืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้
บริการราชการส่วนท้องถิ่น  
          - แสดงขั้นตอนระยะเวลา อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน  
          - ให้บริการตามลำดับก่อน 
          - หลังและไม่เลือกปฏิบัติ  
          - ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
          - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับ 
การ บริการประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ สำนักงานและใน
ระบบ เครือข่ายสารสนเทศของ อบต.  
          - เปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน ระยะเวลาให้บริการอย่าง
ชัดเจน  
         - การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ  
         - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ  
        

- 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจมิติ โครงสร้าง/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
2. การบริหารราชการเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 

 
 
 
 
 
2.4 เช ิดช ู เก ียรต ิแก ่หน ่วยงาน/ 
บุคคลในการดำเน ินก ิจการ  การ
ประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 มีการกระจายอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต อนุมัติ
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจใน อบต. 
          - การให้ข้อมูลความรับผิชอบและผู้ปฏิบัติงานออย่างชัดเจน  
          - ปฏิบัติงานโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยธรรมและกฎหมาย  
          - ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการตามข้ันตอนอย่างถูกต้อง 
2.4.1 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม 
จริยธรรม  
          - ครอบครัวต้นแบบ/บุคคลต้นแบบ  
2.4.2 กิจกรรมยกย่องเช ิดชูเกียรติที ่ให ้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น  
2.4.3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที ่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  
          - อาสาสมัคร/วิทยากรฐานการเรียนรู้ศูนย์ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง  
2.4.4 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ ประจักษ์ 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหารราชการเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 

2.5 มาตรการจ ัดการในกรณ ี ได้  
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
 
2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที ่ได้
ดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ อปท.  
         - มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
         - รับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแล  
2.5.3 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
         - มีข้ันตอนการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสม  
         - ติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 รวม จำนวน ๑๕ โครงการ/กิจกรรม    
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(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริมบทบาทและการมี 
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จ ัด ให ้ม ี การ เผยแพร ่ข ้อมูล 
ข ่ า วสาร ในช ่ องทางท ี ่ เ ป ็นการ           
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน    
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  
ราชการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. 
ได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 กิจกรรมการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูล 
ข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ. 2540  
         - มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ อบต.  
         - มีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง  
          - จัดทำแผ่นผับเผยแพร่การดำเนินงาน ของ อบต.  
3.1.2 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณ
ราคากลาง รายงานผลการปฏิบัต ิงานที ่ อบต. ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ  
          - ประกาศแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง  
          - เปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ  
          - ผลการประเมินการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชน  
3.1.3 กิจกรรมการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
ที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  
3.1.4 กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารข่าวทาง 
ราชการ พ.ศ. 2540 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมี 
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับ 
และตอบสนองเรื ่องร้องเรียน/ร้อง 
ทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการร ับฟังความค ิดเห ็นของประชาชนในการ
ดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. โดยเฉพาะการดำเนินกิจการ
ที่จะมีผลกระทบ ต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น  
          - จัดประชุมประชาคม  
          - สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม  
          - จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้ารับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์ 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 
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(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริมบทบาทและการมี 
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

3.2.2 การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ อบต.  
          - กำหนดช่องทางร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการ 
เรื่องร้องเรียน  
          - การประกาศเผยแพร่/ขั้นตอนร้องเรียน  
          - มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและสะดวก  
3.2.3 กิจกรรมรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน    
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่องระยะเวลาและแจ้งผล  
การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
          - การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม  
          - การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการดำเนินการเรื่อง 
ร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน  
          - มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต  
          - มีระบบการคุ้มครองพยานหรือผู้ให้เบาะแสการทุจริต  
          - เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
3.2.4 มาตรการแก้ไขเหตุเดือนร้อนรำคาญ ด้านสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม  
 
3.2.5 โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

5,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

5,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
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งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3 การส ่ง เสร ิมให ้ประชาชนมี       
ส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การจัดทำงบประมาณ  
          - แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาของ อปต.  
          - การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ  
          - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
          - การมีส่วนร่วมดำเนินตามโครงการ  
3.3.2 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจ
รับการจ้าง  
          - เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในจัดหาพัสดุ  
          - แต่งตั้งประชาชนที่มีความรู้เป็นกรรมการจัดหาพัสดุ  
3.3.3 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.  
3.3.4 มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผล ประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบต.  
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม จำนวน ๑3 กิจกรรม/โครงการ 5,000 ๕,000  
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งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
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4. การเสร ิมสร ้างและปร ับปรุง 
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ รายงาน
การควบค ุมภาย ใน  ตาม พรบ. 
การเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

4.1.1 กิจกรรมการการจัดทำและการรายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ตาม พรบ. การเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑           
         - กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทำงานเป็น
อิสระ      
         - ระบบการควบคุมภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง ป้องกัน
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.1.2 มาตรการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการ
ให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผล
การการติดตาม การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้       
ผู้กำกับดูแล  
          - มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
          - มีการนำผลการประเมินตรวจสอบภายในไปปรับปรุงให้เกิด 
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
         - รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได ้

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ 
พนักงาน  
         - แต่งตั้งเป็นกรรมการบริการงานบุคคล  
         - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตรากำลังและแผนพัฒนา
บุคลากร 
 

- - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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(บาท) 
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4. การเสร ิมสร ้างและปร ับปรุง 
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

4 .2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชน
มีส ่วนร ่วมตรวจสอบการปฏ ิบ ัติ       
หรือการบริหารราชการตามช่องทาง
ที่สามารถดำเนินการได ้
 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงาน ประมาณ การรับจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ  
          - ให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 
          - จัดให้มี/เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการดำเนินโครงการและ
การใช้งบประมาณให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและแก่ผู้ที่
ร้องขอหรือขอดู  
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหา
พัสดุ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย  
          - แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ  
          - จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ  
          - ออกประกาศรายงานผลการดำเนินโครงการทุกขั้นตอนให้
ประชาชนทราบและตามช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

ไม่ได้ 
งบประมาณ 

 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

4. การเสร ิมสร ้างและปร ับปรุง 
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 

4.3 ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม บ ท บ า ท ก า ร 
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่        
กำหนดไว้ 

150,000 150,000  

 
 
 
 



      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 - 2565 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

มิติ ภารกิจมิติ โครงสร้าง/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การเสร ิมสร ้างและปร ับปรุง 
กลไกในการตรวจสอบการ ปฏิบัติ
ราชการขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.3 ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม บ ท บ า ท ก า ร 
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
4.4 เสริมพลังการมีส ่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณาการทุก ภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4.3.2 ส่งเสริมให้สมาชิกสภา อบต. มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบที่กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  
          - สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น เช่น การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ถาม รวมทั้ง
ให้มีการปรึกษาหารือ ในร่างเทศบัญญัติ ญัตติที่ฝ่ายบริหารเสนอให้
สภาพิจารณา  
4.3.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
4.4.1 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน  
          - สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต  
4.4.2 เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
          - มีการพัฒนาความร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายการป้องกัน
การทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคมเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
4.4.3 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
5,000 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
5,000 

ไม่ได้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

 รวม จำนวน  11  กิจกรรม/โครงการ 5,000 5,000  

 
 
 



        
       

    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  ลำดับที่ 1 

 
  มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราช  การ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2. หลักการและเหตุผล  
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการ 

ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริตโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส ำนึกในการทำงานและ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน  
ร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องอีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายใน
องค์กรได้อีกด้วยจากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทย   
มานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ี จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ใน สถานการณ์วิกฤติ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าวทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการ  ที่จะทำให้ปัญหา
การคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดนั้นต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาค
ส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจังพร้อมทั้ง สร้างทัศนคติใหม่
ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่  เอื้อหรือสนับสนุน
การทุจริตคอร์ร ัปชัน ทั ้งนี ้  กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่ งใส                  
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของ  ประชาชนไป
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง  ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ ปกครองของ หน่วยงาน
องค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ  เปลี่ยนแปลงไปในทาง     
ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป การบริหารการปกครอง
ของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบ  หลักของธรรมาภิบาลซึ่ง
ประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้าง 
มาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับ หน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง    
หรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  
ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า จึงจัดทำ
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

   ส่วนที่  3 



 
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมแล ะ

จริยธรรม 
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปราม    

การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
๓. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ  

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้  
๔. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔. เป้าหมาย  
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  

๕. พื้นที่ดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

๖. วิธีดำเนินการ  
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากร  
4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม  
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ - 256๕  

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

 10. ตัวช้ีวัด  
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและจริยธรรม  
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้  
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที ่2 

 
มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1.2 สร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มุ่งสู่การ

เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริ ต ทุกรูปแบบ      
โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม นานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้
การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า จึงได้กําหนด 
แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริต ขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน

ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานจ้างทั่วไป  
3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร  ท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานจ้างทั่วไป  

4. กลุ่มเป้าหมาย  
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป  

5. สถานทีด่ําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกจิตสํานึก  
6.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรมและสื่อช่องทางต่างๆ 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4- ๒๕๖5  

 



8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที ่3 

 
มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1 .1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย 
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองค้า”  

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที ่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน            

ตําบลหนองค้า พ.ศ. 2564 โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษ 
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่อง หลักเกณฑ์  และ
เงื ่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง กําหนดให้พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ อบต. มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์  ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์  ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง     
เป็นธรรมและถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส 
และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้ กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน
กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ข้าราชการต้อง 
ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557      
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ  
โดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองค้า ได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล     
หนองค้า” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่

ชัดเจนและเป็นสากล  
 
 



 
3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ

เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู ้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย   

3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลําดับ  

3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

4. กลุ่มเป้าหมาย  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป  

5. สถานที่ดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร 

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ  
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า เปิดเผย        

เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 - ๒๕๖5 

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล  จริยธรรมของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 
 
 
 

 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที ่4 

 
มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1 .1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ  การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย 
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.2 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

2. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับ

กระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ มอบหมายภารกิจในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแลจัดการ  ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ       
การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้      
5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติ
ตามจากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี
ในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสว่นตัว 
และในการปฏิบัติราชการ  

3.2 เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว  ประชาชนและ
ประเทศชาติสร้างจิตสำนึกในการทำความดีรู้จักการให้การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  

3.3 เพื ่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที ่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 
 
 



 
6. วิธีดําเนินการ  

จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ  
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตํา   

หนองค้า บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคีเสียสละ ช่วยเหลือแบ่งปันและเห็นคุณค่า

ของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญ  ถวายทานแก่
พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพหรืออาพาธ เป็นต้น  

6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ   

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

8. งบประมาณในการดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน  
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมใน การสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ  เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม  
10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที ่5 

 
มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1 .1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ  การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย 
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.5 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็น การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี ่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ           

การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งการกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นการกระทําความผิด
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ  ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว 
โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช้รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป
ดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้
ญาติพ ี ่น ้องหร ือบร ิษ ัทที ่ตนมีส ่วนได ้ส ่วนเส ียได ้ร ับส ัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ                   
ทั ้งนี ้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ ่งใน  ปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2560 - 2564 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน  องค์กร เพื่อให้ความรู้
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองค้า จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนำบล
หนองค้า เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุม
ผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลหนองค้า เพ่ือให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตนเพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลหนองค้า 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้ามีจิตสํานึก ค่านิยมและ

วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจาก
การทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 



  
4. เป้าหมาย  

พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 

6. วิธีการดําเนินการ  
จัดประชุมประจําเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ  
ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ตัวช้ีวัด  
- พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
10.2 ผลลัพธ์  
- พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความประพฤติ ปฏิบัติงานไม่
ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 6 

 
มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนในท้องถิ่น  

1.๒.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรกร : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่ง  
ท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล  
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื ้นที ่ที ่ม ีทรัพยากรป่าไม้อยู ่เป็นจำนวนมาก การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม้ที่             

ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้  ธรรมชาติของ
ประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ  พระบรมราชินีนาถทรงมีความ
ห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด  ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณ
ป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ ้นอย่างมั ่นคงและยั ่งยืน ซึ ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธี  ที่เรียบง่ายและประหยัดใน            
การดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ 
พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัย และจำหน่าย “พอกิน” หมายถึง 
ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรง และพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ 
เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ใน  ฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
อยู ่ใกล้ช ิดกับประชาชนมากที ่ส ุด ได้ตระหนักถึงหน้าที ่และ ความรับผิดชอบใน  การร่วมกันอนุร ักษ์ ฟื ้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง  

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพื ่อส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์  

สาธารณะ  
2. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้  
3. เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีและสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

4. เป้าหมาย  
1. ประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

จำนวน ๗ หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผัก สวนครัว รั้วกินได้ 
เป็นต้น  

 



 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ำคูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขต พื้นที่ รับผิดชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  

5. พื้นที่ดำเนินการ  
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งน้ำ คู คลอง ในเขต องค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองค้า  

6. วิธีการดำเนินงาน  
1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ  
2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน  
3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน  
4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำคูคลอง ทำความ สะอาด

ถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี ความสวยงาม 

สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน อื่นๆ ตลอดจน 
ประชาชนทั่วไป  

6. จ ัดก ิจกรรมศ ึกษาด ูงานหม ู ่บ ้าน/ช ุมชน หร ือหน ่วยงานที่ ประสบความสำเร ็จในการอน ุร ักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ - 2565  

8. งบประมาณดำเนินการ  
1๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

10. ตัวช้ีวัด  
1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่ม อาสาสมัคร  

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น  
2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้  
3. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นและทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 
 

 
 

 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที ่7 

  
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

๒.๑.๑ ผู้บริหารประกาศแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อปท”  

๒. หลักการและเหตุผล  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3 ฉบับ

ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมืองหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื ่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้  การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้
นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม แตกต่างจาก
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ  
กระจายอำนาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ระดับพื้นที่ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนดและต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหาที่ได้สร้างความ ข่มขื่น
ใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ คนทำงาน
ราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด ขึ้นกับคนทำงาน



ในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกันเพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมากและมากกว่าคน  
ทำงานในหน่วยราชการอื่นๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่นอาจต้องถูก ครหาในเรื่องการใช้   
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ ออกนอกลู่นอกทาง   
จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองใน
การต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ  ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์ 
เพื ่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นด้วย          

การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

4. เป้าหมาย  
4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจรติของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี  

๕. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

6. วิธีดำเนินการ  
๖.๑ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
๖.๓ จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๖.๔ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๖.๕ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

 ๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

๘. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

 



 
๑๐. ตังชี้วัด  

๑๐.๑ ผลผลิต  
- มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 ฉบับ  
๑๐.๒ ผลลัพธ์  
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
- ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

2.2.5 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่  
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  

๒. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าบริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ   

ของประชาชนและให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี              
โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service)ณ ที่ทำการองค์การ 
บริหารส่วนตำบลหนองค้า เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่ 
เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดำเนินการ 
ให้ประชาชนให้ประชาชนผู้รับบริการทราบโดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละกระบวนเพื่อให้มีระบบบริการที่ 
เชื ่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื ่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องานระบบการรับเงินและ        
กำหนด ระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการ 
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามลำดับ จัดสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดี
กับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ  
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้า
สาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา ,     
ด้านการส่งเสริมผู ้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี,       
ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ด้านศึกษา และด้านการ 
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและ 
วัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดการจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติและเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

๓. วัตถุประสงค ์ 
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  
๒. เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
 
 



๔. เป้าหมาย  
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ายดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน  

และไม่เลือกปฏิบัติ  

๕. พื้นที่ดำเนินการ  
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

๖. วิธีดำเนินการ  
๑. ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ , ด้านน้ำ
เพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริม
ผู ้ด ้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข , ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี , ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการป้องกัน           
และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่)  

๒. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ - 25๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ  
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

๑๐. ตัวช้ีวัด  
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก  
ปฏิบัติ  
2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ  

2.2.4 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล 
เนื ่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที ่ในการจัดทําบริการ 

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ การจัดทํา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตําบล      
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก่ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้า งและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีอํานาจ
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 23 ที่ กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณา
ถึงประโยชน์ และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะ 
ได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัด  โครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจั ดซื้อจัดจ้างของทุก
โครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ    
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ดําเนินการ
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียง
ประจําหมู่บ้าน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอําเภอพยุห์ 

 



 
5. สถานที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า หมู่ที่ 1 - 7 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้าและศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารอําเภอพยุห์  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างประจําอําเภอพยุห์และรวบรวมข้อมูล
กระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้  

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองค้า ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ และศูนย์  
ข้อมูลข่าวสารอําเภอพยุห์ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 - 25๖5  

8. งบประมาณดําเนินการ  
จํานวน 30,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
10.2 ผลลัพธ์  

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่ 
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 10 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

๒. หลักการและเหตุผล  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง 
และสำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไป    
ด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการ  
ประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุง กระบวนการทำงานหรือ
ลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ  

๓. วัตถุประสงค ์ 
๑. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
๒. เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๓. เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
๔. เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

๔. เป้าหมาย  
๑. เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าให้สั้นลง  
๒. ประชาชนในพื้นท่ีตำบลหนองค้า  
๓. ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป  
๔. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  
๕. ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติและการปฏิบัติราชการใดๆ  

ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ  



 
๖. วิธีดำเนินการ  

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ 

ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา  สามารถมอบ    
อำนาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา  

๓. ประกาศลดขั ้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่       
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองค้า ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ  

๔. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏบิัติ
ราชการ  

๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหาร
ทราบ  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ - 25๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกกอง/สำนัก ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

๑๐. ตัวช้ีวัด  
๑. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการให้บริการของ  
เจ้าหน้าที ่ 
๒. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
๔. ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้ประชาชนมี 
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
       ลำดับที่ 11  
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑. โครงการ มาตรการ/กิจกรรม/ : มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ  
ราชการ  

๒. หลักการและเหตุผล  
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้นก็เพ่ือ      

เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย ภารกิจ
และขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื ่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพ สังคมและ     
ทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการ ตัดสินใจ 
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๓. วัตถุประสงค ์ 
เพื ่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนหนองค้า ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที ่ตามที ่กฎหมาย

กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

๔. เป้าหมาย  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า รองปลัดองค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองค้าหรือหัวหน้าส่วนราชการ  

๕. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

๖. วิธีดำเนินการ  
๑. จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติอนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ  

บริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
๒. ดำเนินการออกคำสั่งฯ  
๓. สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลหรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 
 



๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ - 25๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกกอง/สำนัก ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

๑๐. ตัวช้ีวัด  
การบริหารราชการการดำเนินงานการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วตลอดจนการอำนวยความ

สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นที่ประจักษ์  

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  

2. หลักการและเหตุผล  
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให้การมี

คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุก
ภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่
คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่ คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการ สร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก
ความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น   
3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3.4 เพื ่อสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที ่ด ี อัน             
เป็นกุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 

6. วิธีดําเนินการ  
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่  
ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า เว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองค้า สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 - ๒๕๖5 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  

2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก ําหนดดัชนี                 

ในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง ข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของ ระดับบุคคลหรือเกิดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับ
ได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่ว มในการ
ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญ
ที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตลอดจน
เป็นการสร้างแนวร่วม ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากร
ทุจริตและ ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า จ ึงได้จ ัดทํามาตรการ               
“จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที ่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื ่อสัตย์ สุจริต              
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี 
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
        องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

 
 
 
 



 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖5  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  

2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื ่อง  ร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา  ร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่อง
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน  ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้ง
คณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่อง
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้าขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดย
โปร่งใสและเป็นธรรม  
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองค้าให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน  
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
 



 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 - ๒๕๖5  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื ่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า ตามคู ่มือ
ดําเนินการเรื ่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
       ลำดับที่ 15  
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล     
หนองค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  

๒. หลักการและเหตุผล  
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด 

ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้
ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้ให้มีสถานที่สำหรับ ประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การ
บริหารส่วนตำบล โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ใน
การแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ ของตนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์ 

๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
๒. เพื่อเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 แห่ง  

๕. พื้นที่ดำเนินการ  
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล (ภายในศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบล)  

๖. วิธีดำเนินการ  
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
๓. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน           

การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ข้อมูลครบตามรายการ
ที่กำหนด  

4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  



 
๕. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
๖. มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
๗. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ - 25๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

๑๐ ตัวช้ีวัด  
จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

3.1.3 กิจกรรมการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  ที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

2. หลักการและเหตุผล  
การบริหารงานราชการในปัจจุบันภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงาน

ของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ต้องมีความโปร่งใส 
ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์ 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ

เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือให้มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  

4. เป้าหมาย 
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

6. วิธีดําเนินการ  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปีและการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ

ต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน  การเงินการคลัง     
ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้าและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองค้า  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 - 25๖5 

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 



 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน        

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ ประชาชน  

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล 
การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความสำคัญและเป็นประเด็น  หลักที่

สังคมไทยให้ความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักการ  ธรรมมาภิบาลที่
ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและ
เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุก ๆ ฝ่าย ในการบริหารราชการเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 จึงต่างให้ความสำคัญต่อการบริหารราชการอย่าง โปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย สาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐ
ในทุกระดับ การเปิดโอกาสให้ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ ได้
แบ่งระดับของการสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำที่สุด แต่เป็นระดับที่สำคัญ  ที่สุด 
เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่อง ต่าง ๆ วิธีการ
ให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสื่อ  ต่าง ๆ การจัด
นิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น  

2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง  และความ
คิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น  การสำรวจความ
คิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น  

3. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะทาง  ที่นำไปสู่
การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน  จะถูกนำไป
พิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อพิจารณา ประเด็นนโยบาย
สาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทำงานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น  

4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐ  ในทุก
ขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่าย ประชาชนร่วมเป็น
กรรมการ เป็นต้น  



5. การเสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั ้นที ่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที ่สุด โดยให้ประชาชนเป็น              
ผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอำนาจให้ ประชาชนเป็นผู้
ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 

จากหลักการและความจำเป็นดังกล่าวทำให้การพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมาได้รับการพัฒนากระบวนการ
บริหารราชการที่สนับสนุนการปรับกระบวนการทำงานของส่วนราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมมาก
ขึ ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที ่มีอำนาจหน้าที ่ใน  การจัดบริการสาธารณะที่
หลากหลายตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังต้องดำเนินการให้ตอบสนองต่อประโยชน์ และความต้องการของประชาชนใน
ชุมชน ท้องถิ่น ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชาชน มีส่วนร่วมในการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม ถือได้ว่าเป็นเงื่อนไข 
และเป็นกุญแจดอกสำคัญของความสำเร็จของการพัฒนาระบบ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและเอื้อต่อประโยชน์สุขของ  ประชาชน เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสำคัญที่
สนับสนุน และส่งเสริมให้ระบบราชการมีพลังในการ พัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นเป้าหมายหลักของการ
พัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นยุคใหม่ที่เป็น ส่วนราชการระบบเปิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และชุมชนท้องถิ่น จะช่วยทำให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชนได้รับทราบความต้องการและปัญหาที่
แท้จริง ลดความขัดแย้งและ ต่อต้าน ทั้งยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจในประเด็น สาธารณะ ซึ่งเป็นบทบาทที่หน่วยงานภาคราชการจะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้น เพื่อทำให้เกิดการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี เกิดการแบ่งสรรทรัพยากรอย่างยุติธรรม และลดความขัดแย้งในสังคม และที่สำคัญที่สุด 
คือ การ สร้างกลไกของการพัฒนาระบบราชการที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งข้อเสนอแนะ  แนว
ทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน ลดการขั ดแย้ง ส่งผลให้การจัดทำ บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจอันเป็นอำนาจหน้าที่ให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงสุด 

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความผูกพัน รู้สึกรักและมีจิตสำนึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นของตนเอง  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและประโยชน์ที่ได้รับจากการ
มีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3.3 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.4 เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหาและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วม  

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีตำบลหนองค้า 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 

6. วิธีดําเนินการ  
๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
๓. นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู ้เกี ่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ ำเป็นและ 

เร่งด่วน  



7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2564-2565  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนำมาเป็น
ข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
       ลำดับที่ 17  
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

3.2.2 การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ อบต.  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

๒. หลักการและเหตุผล  
องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองค้า เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและมีเป้าหมายให้มี    

การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที ่อยู ่ในอำนาจหน้าที ่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ 
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระ
ของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวก
และตอบสนองความ ต้องการของประชาชน องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองค้า จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
เพ่ือไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  

๓. วัตถุประสงค ์ 
๑. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนำมา 

เป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  
๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของ อบต. กับประชาชนในพื้นท่ี  

๔. เป้าหมาย  
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วนได้เสยีที่ 

เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนดสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  

๕. พื้นที่ดำเนินการ  
ในพ้ืนที่ตำบลหนองค้า  

๖. วิธีดำเนินการ  
๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
๓. นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ ำเป็นและ 

เร่งด่วน  
4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 

 



 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ - 25๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

๑๐. ตัวช้ีวัด  
๑. มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือนทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  
๒. สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๓. แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลาและผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล  
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง

จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่
ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ  แล้วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค ประชาชนร่วม 
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  

4. เป้าหมายการดําเนินการ  
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

6. วิธีการดําเนินการ  
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปีงบประมาณ 25๖4 -  25๖5 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

9. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.3.1 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดทำงบประมาณ  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน  

๒. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ

จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมาย
ของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเองกำหนดทิศทาง
ของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิมและ    
วิ่งตามกระแสเงินทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง 
ตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
เป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ มนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้  

๓. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนา

อย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนดกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  

๔. เป้าหมาย  
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

๕. พื้นที่ดำเนินการ  
ในพ้ืนที่ตำบลหนองค้า  

๖. วิธีดำเนินการ  
๑. ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน  
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายใน  

หมู่บ้าน  
๓. ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ  
๔. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๗. ระยะเวลาการดำเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 - 25๖5 
 



 
๘. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

๑๐. ตัวช้ีวัด  
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชนทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของ
คนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทั ศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.5 โครงการประคมแผนชุมชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล  

2. หลักการและเหตุผล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และ      

มีจํานวนหลายฉบับด้วยกันทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า จึงได้จัดทําโครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  

3. วัตถุประสงค ์ 
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่

ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟัง  ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย  

4. เป้าหมาย  
ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชนแพทย์ประจําตําบล 

อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
6.2 แต่งตั้งคณะทํางาน  
6.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม  
6.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนอค้า  
6.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
ปีงบประมาณ 25๖4 - 25๖5  

8. งบประมาณดําเนินโครงการ  
จํานวน 10,๐๐๐ บาท  
 



 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสําคัญของการ

กระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 21 

 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแลทราบ  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การจัดทำและการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

๒. หลักการและเหตุผล  
การควบคุมภายใน : กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหารและบุคลากร

ของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ หน่วยงานของรัฐ   
จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบและ  ข้อบังคับ 
ความเสี่ยง : ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ ภายใต้
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)  
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Informaiton and Commuoincation)  
5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) การเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ พิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการ
รวบรวมสรุปจัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นระดับอ ำเภอ               
ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วน จังหวัด ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  

๓. วัตถุประสงค ์ 
๑. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒. เพื่อให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่เหมาะสม มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการเงินและการ  

บริหารงาน  
๓. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ คำสั่ง มติ 

คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด  
๔. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  

๔. เป้าหมาย  
พนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

๕. พื้นที่ดำเนินการ  
ทุกกอง/สำนัก ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
 
 
 



 
 

๖. วิธีการดำเนินการ  
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอและความมี

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน มีวิธีดำเนินการดังนี้  
1. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน  
2. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนัก/กองและระดับ 

องค์กร  
3. รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตาม 

แบบฟอร์ม ปค.4, ปค.5 ระดับหน่วยงานย่อย  
4. จัดส่งรายงานผลต่อผู ้กำกับดูแล (แบบ ปค. 4 , ปค. 5 ระดับองค์กรและแบบ ปค.6) และเก็บไว้ที่ 

หน่วยงานเพื่อรอรับการตรวจ  

๗. ระยะเวลาการดำเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 256๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

๑๐. ตัวช้ีวัด  
หน่วยงานของรัฐมีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ประหยัดหรือช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการ ใช้
ทรัพย์สินหรือการกระทำการเป็นการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 22 

 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน

ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม  วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมา
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่  กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป        
ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้น
ไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้ซึ่งไม่
ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม ของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถ สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่ เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิด  
ความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล  หนึ่งเพียงคน
เดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ ประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้าขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย ด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  

3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

 



 
4. กลุ่มเป้าหมาย  

เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน  ระดับที่ยอมรับได้         
ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีดําเนินการ 
  5.1 แต่งตั ้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล  
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  

6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า / ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 - 25๖5  

7. หน่วยงานรับผิดชอบ  
ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
9.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
 9.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  
9.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เสร็จตามกําหนดเวลา  
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข  
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 

80 ในระดับมาก) 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
     ลำดับที่ 23  
 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาค ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได้  

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ  บรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ บรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน ในองค์กร
หรือหน่วยงาน เพื ่อให้มีประสิทธิภาพและเพื ่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วน           
ตําบลหนองค้า จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล            
โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน  เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย     
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้าเป็นไป อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ  โปร่งใส
และเป็นธรรม  

3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

6. วิธีการดําเนินการ  
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ บรรจุแต่งตั้ง 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้าได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด  
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื ่น และ ก.อบต.จังหวัดอื ่น รวมถึง  

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการติดประกาศ  
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  



 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื ่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง  

ประชาชน เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน

ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน่ง  

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้าได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน

ตําบลทราบโดยการติดประกาศ และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน 

ตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส  
- มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน  
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่ตนเอง

เห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  
 - การเลื ่อนระดับ/การเลื ่อนตําแหน่ง จะต้องได้ร ับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก  

คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้าจะออกคําสั่งแต่งตั้งได้

ต้องไม่ก่อนวันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่องค์การ

บริหารส่วนตําบลหนองค้า ได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด  

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ  

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น 
เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงนิเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น 
เงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื ่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสมและข้อมูลการลา เป็นต้น  

 



 
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัยและโต้แย้งผล           

การประเมินที่ ไม่เป็นธรรม  
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบหนองค้า ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามมติคณะกรรมการ พิจารณาการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 - 25๖5 

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวชี้วัด กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  
ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง เปิดเผย
และสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
     ลำดับที่ 24 

 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4 .2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได้ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจ่ายเงิน     
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน     
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 

 2. หลักการและเหตุผล 
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นขั ้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง           

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย จึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป็น รายจ่าย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
เช่นเดียวกัน ต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ  ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมี  กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต 
ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้การรับ 
จ่ายเงินและการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สิน เกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-
รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือให้การรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้าเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  

4. พื้นที่ดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

5. วิธีการดําเนินการ  
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ  
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น   
ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 - 25๖5  

 



7. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  

9. ตัวช้ีวัด  
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน  

10. ผลลัพธ์  
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า   
ทําให้เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 25 

 
 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ ่นให้มีความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่          
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น  

๒. หลักการและเหตุผล  
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั ่ง เงื ่อนไขและ 

หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว  
ทางการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินการอย่างเคร่งครัดปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมี 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเท่านั้นหากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย  
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื ่อนไขที่เกี ่ยวข้องอย่างผิดๆส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ  
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทำให้การ 
แก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น          
จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ 
ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและ        
เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท ำผิด 
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า เพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจ มิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื ่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าจึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้   
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค ์ 
๑ เพื่อให้ผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
๒. เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง 

รายการทรัพย์สินและหนี้สิน  



๓. เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้ามีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่ 
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๔. เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้ามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ        
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๔. เป้าหมาย  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า จำนวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

จำนวน ๑๔ คน รวม ๑๘ คน  

๕. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

๖. วิธีดำเนินการ  
๑. จัดทำโครงการ/แผนงาน  
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม  
๓. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
๔. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
ปีงบประมาณ 2๕๖๔ - ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

๑๐. ตัวช้ีวัด  
๑. ผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบิหารส่วนตำบลหนองค้าได้เพิ ่มพูนความรู ้ความเข้าใจระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
๒. ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง 

รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 
 
 
 
 

 
 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่  26 

 
 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม  
กระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  

2. หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสําคัญที่

ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหาร ปัจจุบันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอย
ควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกําหนด
แนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่  ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองค้า จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้  
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากข้ึน  

4. กลุ้มเป้าหมาย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน จํานวน 14 คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 

6. วิธีการดําเนินงาน  
6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม  
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด  จ้าง
โครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุมการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนา ฯลฯ  
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า  



 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 25๖5 

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานกิจการสภา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค้า 

10. ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 256๔ - 2565  
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

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

ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที ่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 ตามที ่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  เสนอและ              
ให้หน่วยงานของรัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อยกระดับ
คะแนนของดัชนีการรับรู้ การทุจริต กว่าร้อยละ 50 และมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
2 มกราคม 2563 ได้มีมติให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564 ) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 นั้น เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ  
การปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ. ศ. 2560 - 2564 ให้ใช้ต่อไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และเพื่อประโยชน์
ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหารและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลา ในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าจึงได้      
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2564 - 2565) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูป
ประธรรมและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  
   
 
 
 
           (นายมงคล    แซ่ซือ)  

       นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
 
 
 
 



 
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

       ที่   199 / 2563  
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 256๔ - 2565  

      ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

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

ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที ่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 ตามที ่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  เสนอและ              
ให้หน่วยงานของรัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อยกระดับ
คะแนนของดัชนีการรับรู้ การทุจริต กว่าร้อยละ 50 และมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
2 มกราคม 2563 ได้มีมติให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564 ) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 นั้น เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ  
การปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ. ศ. 2560 - 2564 ให้ใช้ต่อไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และเพื่อประโยชน์
ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหารและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลา ในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าจึงได้      
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2564 - 2565) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูป
ประธรรมและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
   ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2564 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ 
ดังนี้ 

   ๑. นายมงคล แซ่ซือ  นายก. อบต.   ประธานคณะทำงาน 
   2. นายวิไลย ์ ผ้าน้ำฝน  รองนายก อบต.   รองประธานคณะทำงาน 
   3. นายสะออน สุทธิสนธ ์ รองนายก อบต.   รองประธานคณะทำงาน 
   4. นางอำไพร วงศ์เงินยวง ปลัด อบต.   คณะทำงาน 
   5. นายสีหโยธิน แก่นดี  ผู้อำนวยการกองช่าง  คณะทำงาน 
   6. นางไพรวรรณ  แซ่อ้ึง  ผู้อำนวยการกองคลัง  คณะทำงาน 
   7. นางนัยนา     พวงจันทร ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ คณะทำงาน 
   8. นางวรลักษณ์  กันหะบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ คณะทำงาน  
   ๕. นางจิรฐา ปิยะวงษ์  หัวหน้าสำนักปลัด  คณะทำงาน 
   7. นางวัลยา บ้งพรม  นิติกร    คณะทำงาน/เลขานุการ 

            /ให้คณะทำงาน......... 
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      ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
      ๑. ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     ๒. วางแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
      ๓. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       ๔. จัดทำรายงานติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

       ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
  

    สั่ง  ณ วันที่   ๓๐   เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 
 
          (นายมงคล     แซ่ซือ)  

       นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
 


