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ค าน า 
 

  สภาพสังคมปัจจุบัน  การทุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้าง  ส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม  และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้
ประเทศต่างๆตระหนักถึงร้ายที่เกิดข้ึนจากการทุจริตมากขึ้น  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 
2564) ประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์ คือ  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                            CPI) ของประเทศไทย   

ซึ่งแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ .ศ. 2560 – 2564)  เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้
ประชาชน  ข้าราชการ   มีความรู้   ความเข้าใจ  บทบาท  ภารกิจ  ของหน่วยงานราชการ  เพ่ือจะได้มีส่วนร่วมใน
แก้ไขปัญหา  และเข้าใจในปัญหาการทุจริตได้มากยิ่งขึ้น  ตลอดจนเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการเฝูาระวังการทุจริต  เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส
ฉบับนี้ จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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สว่นที่  1  บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
             การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
             ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ                                
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
  1. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
            สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น 
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมี
ความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเอง
ได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า ให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่า
เป็นเครื่องวัดความดี แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่
ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มี
เงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็น
วิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง
หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 การทุจริตคืออะไร   
“ทุจริต”  หมายถึง  ประพฤติชั่ว  คดโกง  ไม่ซื่อตรง 
“การทุจริตต่อหน้าที่”    หมายความว่า  ปฏิบัติหรือละเว้นอย่างใดในต าแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติ หรือ ละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนชื่อว่าต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งที่ตนมิไดมีต าแหน่งหน้าที่นั้น  หรือใช้
อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  การทุจริตต่อหน้าที่  
การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชั่น ล้วนมีความหมายอย่างเดียวกัน 
 

สาเหตุที่มีการทุจริต 
    ปัจจัยภายใน   ได้แก่  สิ่งที่อยู่ในใจ  อยู่กับตัวของแต่ละบุคคล  คือ 

1.1 การหย่อนคุณธรรมความซื่อสัตย์ 
1.2 โอกาส 
1.3 สิ่งจูงใจ 
1.4 การเสี่ยงภัย  

 
   ปัจจัยภายนอก   ได้แก่  สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ  ตัว คือ  

1.1  ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ 
1.2  ด้านการเมือง 
1.3  ด้านสังคม 
1.4  การบริหารของรัฐขาดประสิทธิภาพ 
1.5  ช่องว่างของกฎหมาย 
1.6  ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือต่อการทุจริต 
1.7  อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริต 
1.8  ติดอบายมุขและมูลเหตุอื่น ๆ 
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ทุจริตในเรื่องอะไรบ้าง  

1. ฝุาฝืน หลีกเลี่ยง  หรือบิดเบือน  ระเบียบแบบแผน  หรือกฎข้อบังคับ 
2. จูงใจ  เรียกร้อง  ขมขู่  หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้ง  เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 
3. สมยอม รู้เห็นเป็นใจ  เพิกเฉย  หรือละเว้นการกระท าในการที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าที่ 
4. ยักยอก  เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ 
5. ปลอมแปลง  หรือกระท าการใดๆ  อันเป็นเท็จ 
6. มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ของตน บันดาลประโยชน์ได้  

 7.  สมยอมเสนอราคา  หรือการฮ้ัว  เพ่ือก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบรัฐ    
แนวทางการปูองกันการทุจริต  
 ประชาชนมีช่องทางในการช่วยปูองกันการทุจริตได้หลายระดับ  คือ   ระดับบุคคล   และระดับชุมชน/
ท้องถิ่น  และระดับสังคม  
ช่องทางในการปูองกันการทุจริต 
1. ระดับบุคคล 
  1. การมีจิตใจสุจริต 

2. ตัวเองจะต้องไม่ประพฤติ  ปฏิบัติ  หรือท าการทุจริต 
3. ตัวเองจะต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนอ่ืนทุจริต 
4. หากพบเห็นการทุจริตต้องช่วยกันตักเตือน แนะน าหรือแจ้งเบาะแส 

  - ฝึกวินัยในตนเอง  สร้างคุณธรรมในจิตใจ 
  - ไม่ท าการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  - ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นทุจริต 
  - ไม่เลือกคนทุจริตหรือเคยทุจริตเข้าสภา 
  - เมื่อพบเห็นการทุจริตให้ตักเตือนแนะน า  หรือด าเนินการอย่างอ่ืน 
2. ระดับชุมชน  
  1. การรวมกลุ่ม 
  2. การสร้างเครือข่าย 

3. การประชุมวางแผน 
4. การก าหนดกติกาชุมชน 
5. การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว 

3. ระดับสังคม  
  1. สมัครเข้าเป็นองค์กรสมาชิก 
  2. เครือข่ายการแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
  3. การขอรับการสนับสนุนการด าเนินงาน 

  4. การร่วมเคลื่อนไหว 
5. สมัครเป็นเครือข่ายองค์กรภายนอก 

  6. แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตในพ้ืนที่ 
7. ขอรับการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
8. การร่วมเคลื่อนไหว 
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4. ระดับชุมชน 
  1. รวมกลุ่มขึ้นในชุมชน 
  2. สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม  ตั้งชมรม 
  3. ประชุม/วางแผนการด าเนินการ 
  4. ก าหนดกฎหมู่บ้าน / กติกาชุมชน     
  5. การด าเนินกิจกรรม / รณรงค์ต้านการทุจริต 

6. ร่วมลงชื่อถอดถอนคนทุจริตออกจากต าแหน่ง 
2.หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ่ นแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ 
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผล
ให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Intemational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 
ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุด
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
         แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของส าคัญไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน 
จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง 
         ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็ นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  
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หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้น
ได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                             CPI) ของประเทศไทย   
             
          3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1. เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมืองข้าราชการ 
ฝุายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

(2) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good   Governance) 

(3) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people’s  participation )   และตรวจสอบ  (people’s   
audit)   ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก   มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.เป้าหมาย 
 ๑)  ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร   บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ
ของข้าราชการ 
 ๓)  โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕)  องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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5.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑)  ข้าราชการฝุายการเมือง   ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม    และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต ( Anti –Corruption )   จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม   หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ   จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้าน
การปูองกันการทุจริต    อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
………………….. 

 
ส่วนที่  2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                    
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1.การ
สร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1การสร้างจิต 
ส านึกและความ
ตระหนักแก่ 
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 
การเมือง  
ฝุายบริหาร 
ข้าราชการเมือง 
ฝุายสภาท้องถิ่น 

1. มาตรการส่งเสริม
การการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
2. โครงการอบรมด้าน
วินัยและคุณธรรม
จริยธรรม 
3. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการทางเมือง 
 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
- 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ทุกภาคส่วน
ในท้องถ่ิน 

1.โครงการส่งเสริม
อาชีพ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.โครงการปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลด
ภาวะโลกร้อนในเขต
พื้นที่ของ อบต.หนอง
น้ าใส 

200,000 
 
 

50,000 

200,000 
 
 

50,000 

200,000 
 
 

50,000 

200,000 
 
 

50,000 

200,000 
 
 

50,000 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1. โครงการเข้าค่าย
พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนต าบล
หนองน้ าใส 
2. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชน 
3. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
- 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
- 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
- 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
- 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
- 
 

มิติที่ 1 รวม 
1 มาตรการ 8 

โครงการ 
290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2.การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 

2.1แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1.กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2.2มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการ”ให้และ
เปิดเผยข้อมูลในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง” 
2. โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัด
จ้าง 
3.กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 

- 
 
- 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

1. กิจกรรมลดขั้นตอน
การลดระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 
2. มาตรการมอบอ านาจ 
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
3. มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงานบุคคล 
ในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

1. กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี
ดีเด่น 
2. โครงการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5,000 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

1. มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
2.กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบท่ีได้
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจ 
ควบคุม ดูแล  การปฏิบัติ
ราชการของ อบต.หนอง
น้ าใส 

 - 
 
- 
 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
 
 

 
 

- 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
  3.มาตรการให้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 
4. มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียน 
5.มาตรการด าเนินการ
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหนา้ที่ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใสว่า
ทุจริตและปฏบิัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมชิอบ 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

มิติที่2       รวม 
7  มาตรการ  6 

กิจกรรม 
2  โครงการ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3. .การ
ส่งเสริม
การ 
มีส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

3.1จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมตรวจ การ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1. กิจกรรม “อบรม
ให้ความรู้ ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.
2540” 
2. กิจกรรม ติดปูาย
ประชาสัมพนัธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 
3. มาตรการ จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของอบต.หนองน้ าใส 
 

- 
 

 
5,000 

 
 
- 

- 
 

 
5,000 

 
 
- 

- 
 

 
5,000 

 
 
- 

- 
 

 
5,000 

 
 
- 

- 
 

 
5,000 

 
 
- 

3.2การรับฟัง
ความคิดเห็นการ
รับและตอบสนอง
เร่ืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

1. โครงการการ
ด าเนินงานศนูย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์
อบต.หนองน้ าใส 
2. มาตรการก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการ
เร่ืองร้องเรียน(งาน
สาธารณสุข)  
3. โครงการ อบต.
เคลื่อนที่    
2. โครงการจัดการ
ประชาคมแผนชุมชน 

- 
 
 
- 
 
 

25,000 
25,000 

- 
 
 
- 
 
 

25,000 
25,000 

- 
 
 
- 
 
 

25,000 
25,000 

- 
 
 
- 
 
 

25,000 
25,000 

- 
 
 
- 
 
 

25,000 
25,000 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. มาตรการแต่งตั้ง  
คณะกรรมการ
สนับสนนุการจัดท า
แผนพัฒนา อบต.  
2. มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

 

- 
 
 
- 
 

มิติท่ี 3 รวม 
4  มาตรการ  2  

กิจกรรม 
3  โครงการ 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรม 
การตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

1. โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าป ี
2. โครงการจัดท า
รายงานการควบคมุ
ภายใน 
3. มาตรการ”ติดตาม
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน อบต.” 

- 
 

- 
 
- 

- 
 

- 
 
- 

- 
 

- 
 
- 

- 
 

- 
 
- 

 

- 
 

- 
 
- 

4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

1. มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอนย้าย 
2. กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 
3. โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง 
4. กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน 

- 
 
 

 
 

- 
 

 
- 
 
- 

- 
 
 

 
 

- 
 

 
- 
 
- 

- 
 
 

 
 

- 
 

 
- 
 
- 

- 
 
 

 
 
- 

 
 
- 
 
- 

- 
 
 

 
 
- 
 

 
- 
 
- 

4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

1. โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
2. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

- 
 

 
 

- 

- 
 

 
 

- 

- 
 

 
 

- 

- 
 
 
 
- 
 

 

- 
 
 
 
- 

 

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

1. กิจกรรมตดิปูาย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจรติ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

มิติที่ 4 รวม 
2 มาตรการ 4 

กิจกรรม 
4 โครงการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
………………….. 

 
ส่วนที่  3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-14- 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 1 โครงการที่ 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน า
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต 
ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการน าหลัก
ธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ค วามมี
ประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็น
การส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การ
พิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้าน
ความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการ
ด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใส จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิ บาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤตมิิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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มิติที่ 1 โครงการที่  2 
1  ช่ือโครงการ 
 โครงการ “อบรมด้านวินัย และคุณธรรม  จริยธรรม” 
2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน  และสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตที่มากับ
กระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ  ให้เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝุคุณธรรม
จริยธรรม  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน  ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า”เจ้าหน้าที่ของรัฐ”ต้องรับผิดชอบดูแล  จัดการ  
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อ
ประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  เพ่ือให้ตระหนักรู้
ถึงการสร้างจิตส านึก  ให้มีวินัย  และคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนาธรรมค่านิยม  ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการอบรมด้านวินัย  และคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ด้านวินัย  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  ไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 
 3.2  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะในการเสริมสร้างสังคม
แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี  รู้จักการให้  การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสในการเสริมสร้างวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  50  คน 
 -  ผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 80 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดวันและประสานงานวิทยากร และส ารวจผู้เข้าร่วมการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 ขั้นตอนที่ 3 เตรียมการจัดการอบรมตามโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560-2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
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มิติที่ 1 โครงการที่  3 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการทางการเมือง 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่
คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ   
อันถูกต้องดีงามทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม  ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะ
เข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหารข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝุายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มี
การจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองน้ าใสดังกล่าวนี้ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
  ๒. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
  ๓. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  ๔. เพ่ือสร้างจิตส า นึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
๔. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. วิธีการด าเนินการ 
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ า
ใส  โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงาน หรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่นประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
  ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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มิติที่ 1 โครงการที่  4 
1  ช่ือโครงการ 
 โครงการ ส่งเสริมอาชีพ  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด  นานกว่า  30  ปี  เศรษฐกิจพอเพียง   เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการ
ด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐบาล ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง   โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทัน ต่อโลกยุค
โลกาภิวัฒน์    ความพอเพียง   หมายถึง   ความพอประมาณ  ความมีเหตุมีผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะ   ต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ 
ภายใน  ทั้งนี้จะต้องอาศัย  ความรอบรู้  รอบคอบ  และความระมัดระวัง  อย่างยิ่งในการน าวัตถุต่าง ๆ  มาใช้ใน
การวางแผน  และการด าเนินงานทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฎี    และนักธุรกิจในทุกระดับให้ส านึกใน   คุณธรรม   ความซื่อสัตย์  ให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญาและความรอบคอบ  เพ่ือให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   และกว้างขวางทั้ง  ด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
                จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ดังกล่าวซึ่งเป็น
แนวทางท่ีสอดคล้องกับหลักการสหกรณ์  จึงเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  จะ
ได้ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ซึ่งเป็น
การสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งรักษาสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่าง   ๆ  ตลอดจน
สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทันและน าไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  
                ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   ได้จัดท าโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนต าบลหนองน้ าใสตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งหวังว่าประชาชนต าบลหนองน้ าใสจะได้รับ
ความรู้  ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง  และน า ไปประยุกต์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้  ซึ่งจะ
ด าเนินการเผยแพร่  อบรม  และส่งเสริมการท ากิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนต าบล
หนองน้ าใสต่อไป   
3.  วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนต าบลหนองน้ าใส  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.2 เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล  โดยการสร้างอาชีพสร้าง
รายได้  จากการท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ลดรายจ่าย  สร้างรายได้  ขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
ในระบบ 

            3.3 เพ่ือให้ประชาชนต าบลหนองน้ าใสได้มีงานท า  และน าความรู้จากการอบรมภาควิชาการและ
การศึกษาดูงานเพ่ือน าไปขยายผลประกอบกิจกรรมในพ้ืนที่ท ากินของตนเองอย่างยั่งยืน  สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  อีก
ทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้เป็นไปตามทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี  10 ที่มุ่ง
สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น  
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  ประชาชนต าบลหนองน้ าใสหรือบุคคลในครอบครัว จ านวน  50  ราย 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสก าหนด 
6.  วิธีด าเนินการ  
        1.  รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
                2.  ชี้แจงและประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
                3.  คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน  ในพ้ืนที่เปูาหมาย  เพ่ือร่วมเป็นวิทยากรในการด าเนินกิจกรรม 
                4.  อบรมราษฎรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
                5.  คัดเลือกสมาชิกท่ีผ่านการอบรม  สมัครใจ  มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด  เข้ารับการฝึกอบรม 
แบบเข้มข้น  และฝึกปฏิบัติในเขตท่ีดินของตนเอง  โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่แนะน า  ติดตามอย่างใกล้ชิด 
                6.  สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายชมรมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือประสานงานกับกลุ่มองค์กรอ่ืน
เป็นการเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน  ซึ่งเป็นการพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า      
                
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560-2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 200,000  บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนต าบลหนองน้ าใสได้รับความรู้  และน าความรู้ที่ได้ไปขยายผลประกอบอาชีพในพ้ืนที่ท ากินของ
ตนเองอย่างยั่งยืน  สามารถสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรผสมผสานกับภูมิปัญญา
ชาวบ้าน       
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มิติที่ 1 โครงการที่  4 
1  ช่ือโครงการ 
 โครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ 
2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 
ครบ 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561  เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าวทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คนในชาติ  ได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้ง เป็นการเผยแพร่
พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาอารยประเทศ และเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติเองใน
โอกาสอันเป็นมหามงคลและสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชการที่  10  และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและปุา รวมทั้งเป็นการสร้างจิตส านึกของประชาชน
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับ
ประชาชนได้ในระยะยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
ฯ” ประจ าปีงบประมาณ 2561 ขึน้  
3. วัตถุประสงค์ 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิก อบต. มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการปลูกปุาเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว อย่างน้อย คนละ 1 ต้น 
   2. เพ่ือสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ปุาไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. เป้าหมาย 

    ด าเนินการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้  
5. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าโครงการเพ่ือรับการพิจารณาอนุมัติ 
2.  เตรียมพันธุ์กล้าไม้เพ่ือใช้ในการปลูก  
3.  เตรียมสถานที่และพ้ืนที่ในการปลูกต้นไม ้ในพ้ืนที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
4.  จัดท าหนังสือแจ้งคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ และพนักงาน สังกัด องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองน้ าใสทราบ 
5.  ด าเนินการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้   

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  – 2564 ) 
7.   หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
8.  งบประมาณ 
   5,000  บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชนส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่  10  และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติ ต้นน้ าล าธาร และทรัพยากรปุ าไม้ 
ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสานต่อปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

2. มีพ้ืนที่สีเขียวภายในต าบลเพ่ิมข้ึน 
3. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ปุาไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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มิติที่ 1 โครงการที ่ 5 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วย วิทยาการสมัยใหม่ คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิด  โดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็น
ปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว 
หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติดรักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง  ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส และ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองน้ าใส โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน
ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดองและเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจน
ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติดและ
เสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์
สามัคคีในหมู่คณะ 
  ๒. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
  ๓. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  ๔. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
  ๕. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
  ๖. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส โรงเรียนในเขต 
ต าบลหนองน้ าใส คร ูอาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตพ้ืนที่ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
  ๒. จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  ๓. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  ๔. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖0 ถึง ๒๕๖๔)  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว 
  ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
  ๖. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
  ๗. ด าเนินการตามโครงการ 
  ๘. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
  ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม ๑๒ ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
  ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
  ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
  ๕. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
  ๖. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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มิติที่ 2  โครงการที่  6 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ต าบลหนองน้ าใสเป็นต าบลที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประชากรหลากหลาย
ประเพณีของชาวต าบลห้วยมุ่นมีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ประเพณีส่วนใหญ่จะเกิด
จากความเชื่อค่านิยมและสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและอิทธิพลของ
ศาสนาที่มีต่อคนในทอ้งถิ่นประเพณีต่างๆ ถูกจัดขึ้นเพ่ือให้เกิดขวัญก าลังใจในการประกอบอาชีพและเพ่ือถ่ายทอด
แนวความคิดค่านิยม การที่จะให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไปนั้น จ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนเป็นผู้สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพ่ือให้เด็กเยาวชน และประชาชนสามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนและเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนา
ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการต่อสู้กับกระแสของการรุกของวัฒนธรรมยุคใหม่โดยตระหนักถึง
ความส าคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การศึกษาเรียนรู้วิถีการด ารงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ที่มีมาช้านาน บนพ้ืนฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพัน
สอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น จึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต าบลหนองน้ าใส เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน อนุรักษ์ ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นการ
น าเอาศิลปะและภูมิปัญญาที่มาตั้งแต่เดิมมาบอกเล่าคนรุ่นหลัง 
  ๒. เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้ความส าคัญรู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
ความเป็นมาศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 
  ๓. เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อันดีที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็ก และเยาชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองน้ าใส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย วางแผนการจัดงาน 
  ๒. ประสานงานกับผู้น าชุมชน หน่วยงาน ส่วนราชการและปราชญ์ด้านต่างๆดังนี้ 
  - ภูมิปัญญาด้านความเชื่อและศาสนา 
  - ภูมิปัญญาเก่ียวกับประเพณีและพิธีกรรม 
  - ภูมิปัญญาเก่ียวกับการละเล่นพื้นบ้าน 
  - ภูมิปัญญาเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 
  - ภูมิปัญญาเก่ียวกับเพลงพ้ืนบ้าน 
  - ภูมิปัญญาเก่ียวกับสมุนไพรและต ารายาพ้ืนบ้าน 
  - ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ์ 
  - ภูมิปัญญาเก่ียวกับการจักสาน 
  - ภูมิปัญญาเก่ียวกับอาหารและผักพ้ืนบ้าน 
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  ๓. ด าเนินการตามโครงการ 
  - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - แบ่งกลุ่มเรียนรู้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความสนใจของแต่ละด้าน 
  - น าเสนอภูมิปัญญาแต่ละด้านโดยปราชญ์ชาวบ้านร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ืออนุรักษ์ให้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไปประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักวิถีชีวิต 
และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการน าเอาศิลปะและภูมิปัญญาที่มาตั้งแต่เดิมมาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 
  ๓. เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้ความส าคัญรู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
ความเป็นมาศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
  ๔. ท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อันดีที่บรรพบุรุษ ด ารงไว้สืบไป 
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มิติที่ 2 กิจกรรมที่  1 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ 
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ก าหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยมุ่น ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่นเป็นประธานกรรมการและหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ า
ใสโดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนงานและพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ า
ใสที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  ๓. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการผลการปฏิบัติราชการ 
  ๔. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
  ๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่
ก าหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-26- 

 
มิติที่ 2 กิจกรรมที่  2 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม  “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี     พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึน้ได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง
มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน
มาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจ
ต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้
อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหาย
ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  1  ฉบับ  
 4.2  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2  แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3  จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.4  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.5  จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.6  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.7  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.8  รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
    อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ 2 โครงการที่  7 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนต าบล
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
   เพ่ือให้เป็นไป  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 
ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับ
ประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
– จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของอบต. 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลติ 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  
ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  หนังสือ  ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  และชุมชนต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองน้ าใส 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564  ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ  จ านวน  5,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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มิติที่ 2 กิจกรรมที่  3 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
  ๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๕. พืน้ที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ 
ที่เก่ียวข้อง 
  ๒. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
  ๓. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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มิติที่ 2 กิจกรรมที ่ 4 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลหนองน้ าใส   
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ 
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  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
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มิติที่ 2 มาตรการที่  1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   ปลัดสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ า
ใส   หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มิติที่  2  มาตรการที่  2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีก
หลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบล  จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบ
อ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้รององค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล พิจารณา 
 6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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มิติที่ 2 กิจกรรมที่  5 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในวันที่  8  มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้น
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิม
พระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี 
เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความ
เข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน  ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
คนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต    มี
คุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตร
สตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
  3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 
 3.2  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก าลังใจใน
การบ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
4. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน 20   คน 
5. พืน้ที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้
เป็นสตรีดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
ทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละต าบลด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้น
มายังเทศบาล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก   แต่ละ
หมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
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 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
  6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จ านวน 1 
ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส เป็นประธานในพิธี 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 -   สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 -   สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 -   มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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มิติที่ 2 กิจกรรมที่  6 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระ
ราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการ
ผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล 
ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและ
จ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การ
ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้
พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน6 ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้าน
น่าอยู่นา่อาศัย และท่ีส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด 
และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้
ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง 
อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 
๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อม
น าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
๔. เป้าหมาย 
  มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
  ๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขต อบต.เพ่ือให้แต่ละชุมชนด าเนินการ
คัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในขั้นตอนมายัง อบต. 
  ๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากชุมชน
ต่างๆ ภายในเขต อบต. 
  ๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอชื่อผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัต ิโดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหารทราบและ
เห็นชอบ 
  ๖.๕ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๒) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
ผลผลิต 
   - ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้
จ่ายลงได้และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง 
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มิติที่ 2 มาตรการที่  3 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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มิติที่  2  กิจกรรมที่  7 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  กับปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลง
ทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อม
คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  6 ) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงส านัก/กอง และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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มิติที่ 2 กิจกรรมที่  8 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส เนื่องจากเห็น
ความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., 
สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดย
ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชี
และงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้า
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจง
ข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้วแต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต 
มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝุายนิติการและด าเนินการทางวินัย มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด 
ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส  เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  ๒. เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหารแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต   (พ.ศ. 
๒๕๖2 ถึง ๒๕๖๔) 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. วิธีด าเนินการ 
  - ทุกส านัก/กอง/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ 
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
  - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – ๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่นมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 
  ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสมีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร 
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มิติที่  2  มาตรการที่  4 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่นจากหน่วยงาน 
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ__ 
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มิติที่ 2 มาตรการที่  5 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองน้ าใส  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2  เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส   ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ อบต. ตามคู่มือ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนของ อบต. โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 2 มาตรการที่  6 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง   ธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  จึงได้จัดท ามาตรการการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกอก  ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้
ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูา
ระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษา
ในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย
มิชอบ 
 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้
ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564  ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 กิจกรรมที ่ 1  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีใน
ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
รับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่า
ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ    จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส    มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทน
ชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อบต.
กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม   จ านวน 50  คน 
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย  ร้อยละ  80 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  80 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
6. วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
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มิติที่ 3 โครงการที่ 1 
1. ช่ือโครงการ 
 ๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 ๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใสได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปองกันการทุจริต 
  ๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. วิธีการด าเนินการ 
  ๖.๑ ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
  ๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
  ๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  ๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  ๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  ๖.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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มิติที่ 3 มาตรการที่ 1 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองน้ าใส” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กรอ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกลุ่มเปูาหมาย 
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม(Social Media)
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  ๒. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
  ๓. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
  - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน 
สืบค้นได้เอง 
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง 
ข่าว 
  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
  - รายการ TV 
  - รายการทาง Youtube ออนไลน์ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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มิติที่ 3 โครงการที่ 2 
๑. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองน้ าใส 
  ๓. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นท่ี 
๔. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
๕. วิธีด าเนินการ 
  ๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
  ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  ๓. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
  ๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข/์ร้องเรียน ดังนี้ 
  ๖.๑ ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
  ๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข  0 3724 7137  ทางโทรสารหมายเลข ๐ 3724 7136 
  ๖.๓ ทางเว็บไซต ์
  ๖.๔ ทางไปรษณีย์ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
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๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกาด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
  ๒. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๓. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วนั 
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มิติที่ 3 โครงการที่ 3 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (งานสาธารณสุข) 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  งานบริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการ
ให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งใน
ด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  การแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
  ๒. เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
  - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ 
  - ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส (http://www.nongnamsai.go.th) / Facebook 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานสาธารณสุข ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนไดร้ับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
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มิติที่ 3 โครงการที่ 4 
1. ช่ือโครงการ 
  โครงการ “อบต.เคลื่อนที่” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึง
ได้จัดท าโครงการ อบต.เคลื่อนที ่(ร่วมกับอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่) เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือน
ว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน  หรือหาก
จ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมท าแผนพฒันาชุมชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น 
  ๒. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๓. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นท่ี 
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
  น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด ร่วมกับการบริการรับจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ร่วมกับการบริการรับจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส โดยแบ่งให้บริการเป็นรายหมู่บ้าน 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  ๖.๒ จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
  ๖.๓ ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไป 
ให้บริการแก่ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน 
  ๖.๔ ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ 
  ๖.๕ ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
  ๖.๖ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย  
  ๖.๗ น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
  ๖.๘ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ก าหนดออกให้องค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่การบริการรับจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ระหว่าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ  25,000  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองน้ าใสอย่างทั่วถึง 
  ๒. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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มิติที่ 3 โครงการที่ 5 
1. ช่ือโครงการ 
 โครงการ “โครงการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 การพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตามการให้บริการสาธารณะ  และสามารถ
ก้าวพ้นทุกวิกฤตที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานที่ส าคัญจากการแผนชุมชนและแผนพัฒนา  ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง มีการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงเล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือจัดท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์. 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประชาคม เพ่ือจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา แก่คณะกรรมการ
จัดท าแผน ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา แก่คณะกรรมการจัดท า
แผน ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 โครงการที่บรรจุในแผนชุมชนและแผนพัฒนา 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือ
จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 25,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับการท าประชาคม  
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มิติที่ 3 มาตรการที่  2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ อบต. มี
องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   และแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใส   และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ก าหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   จ านวน   18   คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  บางต าแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  จึง
ต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใส เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส  และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต  
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ   จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง 
ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
ก าหนดทิศทางของตนเอง”  การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้  รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เป้าหมาย 
 จ านวน  10  หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1  ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 5.3  ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 5.4  ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ 2560 – 2564  )  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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มิติที่ 3 มาตรการที่  3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ การส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
มาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชน
อาจจะยังไม่ทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ 
การส่งเสริมกลไกภาคประชาชนโดยการมีประชาชนบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง สร้างภูมิคุ้มกันให้
พ้ืนที่ตนเองและการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  ดังนั้น มาตรการแต่งตั้งภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เป็นการปฏิบัติงานที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกลภาคประชาชนต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใสในงานหลายๆด้าน เช่น ตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตัวแทนประชาคม
ร่วมเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับที่กฎหมายก าหนด 
  ๓.๒ เพ่ือเป็นการส่งเสริมกลไกภาคประชาชน 
  ๓.๓ เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  3.4 เพ่ือให้ตัวแทนภาคประชาคมก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
  3.5 เพ่ือเป็นมาตรการการปูองกันการทุจริต 
๔. เป้าหมาย 
  ตัวแทนประชาคมที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 ประชุมคณะกรรมการชุมชน/เวทีประชาคมเพ่ือคัดเลือกผู้แทน 
  6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  6.3 แจ้งหนังสือให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ 
  6.4 จัดประชุมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่ 
  6.5 คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับคาสั่งปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
  6.6 รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
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๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตรวจสอบการดาเนินงานของอบต. 
  ๒. ภาคประชาชนตระหนักถึงสิทธิและบทบาทในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของตนเอง 
  3. การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายก าหนด 
  4. ภาคประชาชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนของตนกับมาตรการการ
ปูองกันการทุจริต 
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มิติที่ 4 โครงที่  1 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด  โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  เป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
๓. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๒. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง  มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
  ๔. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
  ๕. เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. วิธีการด าเนินการ 
  ๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ๒. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
  ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  ๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
  ๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
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๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
  ๒. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  ๓. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
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มิติที่ 4 โครงการที่  2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
น้ าใส  จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ า
ทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ า
ใสทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   
6. วิธีด าเนินการ 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564   
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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มิติที่ 4 มาตรการที่ 1 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่นในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรืโครงการ
ต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้
ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
  ๒. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาที่ก าหนด 
  ๓. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
  ๒. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.๓) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
  ๓. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
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  ๔. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่  
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
  ๕. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
  ๒. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๓. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 
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มิติที่  4  มาตรการที่  2 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยมุ่น จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด  
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได ้
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
  ๒. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง  การ
โอน ย้าย 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืนรวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
  - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ  รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
  - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
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  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหาร-ส่วนต าบลหนองน้ าใส 
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่งเพือ่ความโปร่งใส 
  - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่นจะออกค าสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่นรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวั ด 
(ก.อบต.จังหวัด) 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัยการปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
  - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณา การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน (ย้าย) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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มิติที่ 4 กิจกรรมที่ 1 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมายข้อเท็จจริง ไม่
มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลัง เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  ๒. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  ๓. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  ๓. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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มิติที่ 4 โครงการที่ 3 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตัง้ให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้  ความเข้าใจ
ในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่
เข้าใจ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป.หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทาง
แพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการ
อบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๔. เป้าหมาย 
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
  ๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  ๓. ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๑๐. ผลลัพธ์ 
  คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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มิติที่ 4 กิจกรรมที่ 2 
๑. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสจึง
ได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้า งจาก
ตัวแทนชุมชนเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของอบต. ทุกข้ันตอนซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก
การปฏิบัติจริงส่วนอบต. สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้นเพ่ือ
กระตุ้นการปรับเปลี่ยนสูญการบริหารราชการที่เปิดเผยโปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบ
ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน6ของประชาชนเป็นส าคัญ 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
  ๓.๒ เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
๔. เป้าหมาย 
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
จัดซื้อจดัจ้างได้แก่กรรมการตรวจการจ้าง 
  ๖.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชน
เข้าร่วมเป็นกรรมการแต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรงโปร่งใสโดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
  ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ 
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียด 
และถูกต้อง 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
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๑๐. ผลลัพธ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส มีความโปร่งใสโดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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มิติที่ 4 โครงการที่ 4 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย 
ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริ หารท้องถิ่นไม่
ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  งานนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  จึงได้จัดท า
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4  เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  จ านวน  24  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 6.2  ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใส  เข้ารับการอบรม 
 6.3  อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 พ.ศ. 2560 – 2564   
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา    103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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มิติที่ 4 กิจกรรมที่ 3 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ  และ
การจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการ
หนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ 
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  ๒. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
  ๓. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
๖. วิธีการด าเนินการ 
  ๑. ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณ ี
  ๒. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กอง 
งานที่รับผิดชอบ 
  ๓. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
  ๔. ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น  และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๑๐. ผลลัพธ์ 
  ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  ๒. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
  ๓. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
  จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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มิติที่ 4 กิจกรรมที่ 4 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด  ได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
  ๒. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
  ๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
  ๓. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  ๔. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  ๕. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  ๖. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ปีงบประมาณละ ๕,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  ๒. น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖0 - ๒๕๖๔) 

------------------------------------------- 
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง      
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดเป็น
รูปธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2560 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสต่อไป 

  

จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส (พ.ศ.2560 
– 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

 

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  

             ประกาศ  ณ  วันที่   22  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖0       
 
 
 

              (นายอริยะ  ไชยแสง) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 

ที่   425/2559 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
------------------------------------------------------ 

 

     ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓  (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ง
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” และนโยบายของรัฐบาล ข้อ
ที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ   ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบ   ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน  เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้นเพื่อให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ 

  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติฯก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

  

 ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดเป็น
รูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  จึงก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2560 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสต่อไป    เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง    เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล  ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 

/ในการนี้… 
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        ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   1. นายอริยะ  ไชยแสง  ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  นายก อบต. ประธานคณะท างาน 
   2. นายอุดม  พรหมทิพย์    ประธานสภา อบต.  คณะท างาน 
   3. นายพิชิต  พรมเวช   รองประธานสภา อบต.   คณะท างาน 
   4. นายบัณฑิต  ผลาหาญ   ผู้อ านวยการกองช่าง   คณะท างาน 
   5. นางชญาชล  ค าเพ็ง   ผู้อ านวยการกองคลัง   คณะท างาน 
   6. นางเนาวรัตน์  มากสวาสดิ์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  คณะท างาน 
   7. นางสาววรรณลักษณ์  อัครเมธารัตน์     หัวหน้าส านักปลัด     คณะท างาน/เลขานุการ 
   8. นายครคิด  ถาวรกุล     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
     ๑. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
     ๒. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
     ๓. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
     ๔. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 

   (นายอริยะ  ไชยแสง) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  (ส านักปลัด)   โทร ๐-3724-7137 

ที่   สก  ๗5801/                          ลงวันที่   12  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖0 
เร่ือง   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖๔) 
เรียน   คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔)   
 

  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ที่ 425/๒๕๖0  เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต   ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖0 -๒๕๖๔) ไปแล้วนั้น 
 

เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดเป็นรูปธรรม ใน
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2560 – 2564) จึงขอเชิญ
คณะกรรมการ ฯ ประชุม ในวันที่  17  มกราคม  ๒๕๖0 เวลา  ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใส 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

  (นายอริยะ  ไชยแสง) 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ปฏิบัติหน้าที่ 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 
 

       
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

วาระการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖1 
วันที่  17  มกราคม  ๒๕๖0 เวลา  ๐๙.3๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
................................................................. 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

-  แจ้งค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ที่ 425/๒๕๖0  เรื่อง  แต่งตั้ง 
คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต   ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส ในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕60 -๒๕๖๔)  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา 
    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องด่วน / เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
    - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา / เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
    ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  ๑. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการ ทุจริต 

      ๒. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
      ๓. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

  ๔. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) 
วันที่    17  มกราคม  ๒๕๖0 เวลา  ๐๙.3๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอริยะ  ไชยแสง  
  

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อบต.  

อริยะ  ไชยแสง ประธานคณะท างาน 

2 นายอุดม  พรหมทิพย์ ประธานสภา อบต. อุดม  พรหมทิพย์ คณะท างาน 
3 นายพิชิต  พรมเวช รองประธานสภา อบต. พิชิต  พรมเวช คณะท างาน 
4 นายบัณฑิต  ผลาหาญ ผู้อ านวยการกองช่าง บัณฑิต  ผลาหาญ คณะท างาน 
5 นางชญาชล  ค าเพ็ง ผู้อ านวยการกองคลัง ชญาชล  ค าเพ็ง คณะท างาน 
6 นางเนาวรัตน์  มากสวาสดิ์ ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา 
เนาวรัตน์  มากสวาสดิ์ คณะท างาน 

7 นางสาววรรณลักษณ์   
อัครเมธารัตน์      

หัวหน้าส านักปลัด วรรณลักษณ์ 
อัครเมธารัตน์      

คณะท างาน/
เลขานุการ 

8 นายครคิด  ถาวรกุล นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ 

ครคิด  ถาวรกุล คณะท างาน/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) 

วันที่  17  มกราคม  ๒๕๖0 เวลา  09.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอริยะ  ไชยแสง 
   

ปลัด อบต. ปฏบิัติหนา้ที่  
นายก อบต.  

อริยะ  ไชยแสง ประธานคณะท างาน 

2 นายอุดม  พรหมทิพย ์ ประธานสภา อบต. อุดม  พรหมทิพย์ คณะท างาน 
3 นายพชิิต  พรมเวช รองประธานสภา อบต. พิชิต  พรมเวช คณะท างาน 
4 นายบัณฑิต  ผลาหาญ ผู้อ านวยการกองชา่ง บัณฑิต  ผลาหาญ คณะท างาน 
5 นางชญาชล  ค าเพ็ง ผู้อ านวยการกองคลัง ชญาชล  ค าเพ็ง คณะท างาน 
6 นางเนาวรัตน์  มากสวาสดิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา เนาวรัตน์  มากสวาสดิ ์ คณะท างาน 
7 นางสาววรรณลักษณ์   

อัครเมธารัตน์      
หัวหน้าส านักปลัด   วรรณลักษณ์   

  อัครเมธารัตน์      
คณะท างาน/
เลขานุการ 

8 นายครคิด  ถาวรกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญ
การ 

 คณะท างาน/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม     เวลา   ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมนายอริยะ ไชยแสง ต าแหน่ง ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใส เป็นประธานคณะท างานในวันนี้ขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องท่ีแจ้งประชุมทราบ 
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ที่ 425/2559   เรื่อง  
แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต   ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖0 -๒๕๖๔) 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
      - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องด่วน / เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
      - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
นายอริยะ  ไชยแสง     ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ที่ 425/2559  เรื่อง   
ประธานคณะท างาน   แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต   ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ปูองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖0 -๒๕๖๔) ให้คณะท างานมีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

 
 
 
 



 
 

-๒– 
 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติ 
การปูองกันการทุจริต 
๒. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต 

      ๓. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๔. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ 
การปูองกันการทุจริต 

ซึ่งในกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ 
ทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ “ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” ในท้องถิ่น  และ
เพ่ือให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ได้ตระหนักถึง
การปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑.เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓.  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองน้ าใส มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ  
๔.   พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการ 
ใช้อ านาจให้เหมาะสม  
๕.  พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการ 
ทุจริต 
๖. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
๗. เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์โครงการ แผนงาน กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ตัวชี้วัด และมาตรการ  
๘. เพ่ือสร้างจิตรส านึก คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิด 
ขึ้นกับข้าราชการ   

       ขอเชิญเลขาชี้แจง 
นางสาววรรณลักษณ์     ขอชี้แจงบทบัญญัติก าชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนิน
อัครเมธารัตน์     ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
คณะท างาน/เลขานุการ ๑. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซ่ึงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่า 

ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในส่วน
ที่ว่าการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุเปูาหมายในการท าให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ต้องปฏิบัติราชการตามภารกิจต้อง
เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีข้ันการการด าเนินงานที่โปร่งใส มี
กลไกการตรวจสอบการด าเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 
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๒. การมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การจัดท าแผนพัฒนา จัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๓. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
จะได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ  โดยให้ความส าคัญกับการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินงาน การงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ   

นายอริยะ  ไชยแสง    และตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง 
ประธานคณะท างาน    มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้   

การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความ 
ปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้สอดคล้อง
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
ขอเชิญเลขา ฯ อบต.ชี้แจงในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต ( พ.ศ. ๒๕๔2 – ๒๕๖๔)  

นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธารัตน์  เพ่ือปูองกันการทุจริต โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินการให้การ
คณะท างาน/เลขานุการ    บริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  และ  

ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
น้ าใส จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยแปลงตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) และสอดคล้องกับกรอบ การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 ประกอบด้วย  ๔   มิติ  คือ 

      มิติที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
      กลยุทธ์ 

๑. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมือง ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุาย
ประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนใน 
พ้ืนที่ 

      ๓. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
       มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
      กลยุทธ์ 

๑. การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ 
ผู้บริหาร 

      ๒. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
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๓.การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ ประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

      ๕. การจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
      มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
      กลยุทธ์ 

๑.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วม    ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานได้ทุกขั้นตอน 
๒.การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง 
ทุกข์ของประชาชน 
๓.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
มิติที่ ๔   การเสริมสร้างและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      กลยุทธ์ 
๑.  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
๒. มีการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  
หรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

นายอริยะ  ไชยแสง    ท่านใดมีอะไรสงสัยบ้าง ใน ๔ มิติ ที่คณะท างานชี้แจง  ขอเชิญครับ 
ประธานคณะท างาน     
นายพิชิต  พรมเวช    ขอให้ยกตัวอย่างการการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนคับ 
คณะท างาน  
นายอริยะ  ไชยแสง      -   การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า  
ประธานคณะท างาน    งบประมาณ   
      -  แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผน อบต.หนองน้ าใส 
      -  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
      -  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
      -  การมีส่วนร่วมด าเนินตามโครงการ 
      -  เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในจัดหาพัสดุ 
      -  แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต. 
      -  การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
      ไม่ทราบว่าท่านอื่น มีอะไรบ้างคับ หากไม่มี  กระผมขอปิดการประชุม  

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส จะได้ 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) 
การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สูงกว่าร้อยละ  ๕๐ 
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                                            (ลงชื่อ)……………….………………………….ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                        (นางสาววรรณลักษณ์  อัครเมธารัตน์ ) 
        คณะท างาน/เลขานุการ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     ( นายอริยะ  ไชยแสง ) 
                         ประธานคณะท างาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ที่   สก 75801 / ว                                    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
                                                  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐ 
                                                                                                                                                    

        8  กุมภาพันธ์  2560 
 

เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 

เรียน 
 

อ้างถึง  หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่  ปช 0004/ว0097  ลงวันที่  18  ธันวาคม  2560     
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสที่ 11/61  เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท า 
                   แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส        จ านวน  1  ฉบับ
             

   ด้วยส านักงาน  ป.ป.ช. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต  (พ.ศ.2562 – 2564)  พร้อมรายงานผลประเมินตนเอง  (Self Assessment Report  :  SAR)  เพ่ือเป็น
การแสดงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
และให้จัดส่งส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด  นั้น    
   

   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสจึงได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสที่  11/2561  ลงวันที่  15  มกราคม  2561  เพ่ือเป็นการ
แสดงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อตานการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
 

       ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าในจึงขอส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานดังกล่าว  พร้อมนี้
ขอเชิญประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  (พ.ศ.2562 – 2564)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใส  ในวันอังคารที ่ 14  กุมภาพันธ์  2561  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  เวลา   
13.00  น.        
          

     จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการตามวันเวลาที่ก าหนดด้วย  
                                                                                                                                                            

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
                                                             (นายอริยะ  ไชยแสง) 
                                        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ปฏิบัติหน้าที่ 
                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
                

 
ส านักปลัดฯ   
โทรศัพท์ ๐-๓๗๒6-2749  
โทรสาร  ๐-๓๗๒6-2770 
www.nongnamsai.go.th 


