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ค าน า 
  

จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการ เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื ่อง  และบทเรียนที่
ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ 
จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริต
ที่ เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชน
และหน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เ พื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ มีมาตรฐานความ
โปร่ง ใส เทียบเท่าสากล  ภายใต้วิสัยทัศน์  : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  (Zero 
Tolerance & Clean Thailand )ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รั กษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  

 
             ดังนั้น  เ พื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้   จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3 ปี (พ.ศ.2562 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ต่อไป 
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๑.หลักการเหตุผล  
ตามค าสั ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  69/2557 เรื ่อง   มาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับ
นโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื ่อวันที่  12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที ่มี     
ธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านักงาน ป.ป.ช.  ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
ด้านการป้องกันการทุจริต  รุ ่นที่  1 ปี2556 ระยะที่  2  เมื่อวันที่  26  กันยายน 2556 (ปฏิบัติ
หน้าที่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่  1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 -2559 และระยะที่  2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมให้มีการขยายผลและ
ขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน ๆ   

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560 -2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบั ติการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่  2 “ยกระดับเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้  จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริ ต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ.2562 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ต่อไปและ
เพื่อ ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้ านการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
เข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ 
: ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand )ประเทศ
ไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที ่ป ร ะชาชนไม่เ พิก เฉยต่อการทุจ ริตทุก รูปแบบ โดย ได้ร ับความร่วมมือจากฝ่ายการ เมือ ง  
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รั กษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  
 

/2. วัตถุประสงค์. .. 
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2. วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือจัดท าแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  3 ปี (พ .ศ . 25๖2  

– 2564) 
2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ มีจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาลประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามหลัก
กฎหมายมีจิตส านึกในการให้บริการต่อหน่วยงานและประชาชนผู้ รับบริการ 

3. เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
  4. เพ่ือให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรม

ในการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง  
5. เพ่ือด าเนินให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่  
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559   

6. เพื่อปลูกฝังสร้างจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการมีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นธรรมและ
เสมอภาคท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

7. เพ่ือใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  3 ปี(พ .ศ .2562–256๔) 
เป็นกรอบการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  

9. เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดขึ้นภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในช่องทางการร้องเรีย น/กล่าวโทษ/ร้องทุกข์/ ร้องเรียนการมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้สอดส่องดูแลการเฝ้าระวังและการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

10. เพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงานจ้างคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
เรื่องร้องเรียน 

  3. กรอบแนวคิดในการด าเนินการ  
   กรอบแนวคิดในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3 ปี (พ .ศ .2562 – 256๔) มาจาก 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3.2 ความเสี่ยงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ /หรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่ โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ  
3.3 ข้อมูลที่ ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
4.4 วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติ /ละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่ โดยมิชอบของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 

/4.วิสัยทัศน์ .. .         
 
 
 



-๓- 
 

  4.วิสัยทัศน์         
“องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้โปร่งใส บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต้าน

การทุจริต” 
  ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การป้องกันการทุจริตระยะที่  1 ระยะที่  2 และระยะที่  ๓ ซึ่ง ในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า  จะมุ่งสู่
องค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนประชาชนไม่เพิก เฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมในการในการท างาน ตรวจสอบได้ และมีเกียรติภูมิในความโปร่งใส  

  5. พันธกิจ ( Mission )          
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาค

ส่วนแบบบูรณาการ เพ่ือให้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล” 
  ค าอธิบายพันธกิจ 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 3 ปีข้างหน้า จะเป็นการด าเนินงาน
ท างานแบบบูรณาการทั้งระบบ เริ่มจากการสร้างสัง คมที่ ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด ารงชีวิต ตั้งแต่พื้นฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง  
ต่อสังคม และประเทศชาติไม่เพิก เฉยต่อการทุจริต  การท างานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่ง ใส  
หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ ได้รับ
ความไว้ว าง ใจจากประชาชน เพราะประชาชนสามารถเป็นผู ้ปกป้องผลประโยชน์ข องชาติและ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้ เ พื่อยกระดับธรรมมาภิบาล ความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ .ศ.2564 

  ๖.วัตถุประสงค์การจัดท าแผน  
  ๑.เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การ 

บริหารส่วนต าบล 
   ๒.เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อ
สงสัย ในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ  

  ๓.เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามหลักการ  
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
   ๔.เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
   ๕.เ พื่อ เสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ องค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง  
 

/๗.เป้าหมาย... 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
   ๗ .เป้าหมาย 
  ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สูงกว่าร้อยละ 50 

  ๘.ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
   ๑.เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผล
ให้การบริหารงานมีความโปร่งใส  
    ๒.จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลด
ปัญหาการทุจริตได้ 
    ๓.ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
   ๔.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้จัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การ
ปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)ด้วย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
-๕- 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  
(พ.ศ.2562-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

มิติที่  1 
1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

๑.1. สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑ .๑.๑ โครงการ “ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้ -
บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้”    
 
๑ .๑.๒ มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 
 

๒๐ ,๐๐๐  
 
 
 
 
 

 
๑๐ ,๐๐๐ 

๒๐ ,๐๐๐  
 
 
 
 
 

 
๑๐ ,๐๐๐ 

๒๐ ,๐๐๐  
 
 
 
 
 

 
๑๐ ,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

 

 ๑ .๒. การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑ .๒.๑ โครงการ “ปลูกต้นไม้ เ พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียว ลดภาวะ
โลกร้อน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้”  
 

๒๐ ,๐๐๐ ๒๐ ,๐๐๐ ๒๐ ,๐๐๐  

 ๑ .๓ .  กา ร สร้า ง จิต ส านึกแล ะ
ค ว า ม ต ร ะ ห น ัก แ ก ่เ ด ็ก แ ล ะ
เยาวชน 

๑ .๓.๑ โครงการ “พาน้องท่องธรรมะ” 
 

๑๕ ,๐๐๐ ๑๕ ,๐๐๐ ๑๕ ,๐๐๐  

มิติที่ ๑ รวม ๑  มาตรการ  -  กิจกรรม  ๓  โครงการ     

 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 



 
-๖- 

 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

มิติที่  2    
2.การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
    

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้” 
 

 
 - 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

๒ .2 มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 
 

๒.2.๑ มาตรการ “ออกค าสั่งมอบหมายของนายองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ” 
๒ .2.๒ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
๒ .2.๓ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ” 
๒ .2.4 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน  
งบประมาณ” 
๒ .๒.5 โครงการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ  – 
จัดจ้าง” 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่ ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้าน 
เมืองที่ดี 

2.3.1 กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 
2.3.2 โครงการ “ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ” 
2.3.3 มาตรการ “มอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 
2.3.3 มาตรการ “มอบอ านาจของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”   
2.3.3 มาตรการ “ออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ” 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 

 ๒ .4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติ  
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

๒ .4.๑ โครงการ “การมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรี
ดี เด่น” 
 

5 ,๐๐๐ 5 ,๐๐๐ 5 ,๐๐๐  

 ๒ .5 มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ 
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 

๒ .5.๑ มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
 

- - -  

มิติที่ 2 รวม 5  มาตรการ  5  กิจกรรม  3  โครงการ     
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

มิติที่  3    
การส่งเสริมบทบาทและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข่าวสาร
ในช่องทางที่ เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงใต้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น” 
3.1.๒ โครงการ “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540” 
3.1.3 กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ  และทรัพย์สินของ อบต. และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
3.1.๔ มาตรการ “จัดให้ มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้” 

10 ,000 
 
 
 
 

15,000 
 
- 
 
 
 
- 

10 ,000 
 
 
 
 

15,000 
 
- 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
 
 

15,000 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 

 3.2 การรับฟ้งความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องร้องเ รียน/
รองทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 โครงการ “จัดประชาคมแผนชุมชน” 
3.2.๒ มาตรการ “การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้” 
 

- - -  

 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน  
มี ส่วนรวมบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้ 

3.3.1 มาตรการ “แต่งตั้ งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ” 
3.3.2 โครงการ “ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล
ประจ าปี” 
3.3.3 โครงการ “การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน” 
3.3.๔ มาตรการ “แต่งตั้ งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะ  
กรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
3.3.๕ โครงการ “การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้” 

- 
 
 

30,000 

- 
 
 

30 ,000 

- 
 
 

30,000 

 

มิติที่ ๓ รวม 5  มาตรการ  ๑  กิจกรรม  ๕  โครงการ     
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

มิติที่  4    
การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบ  การ
บริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน  
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 โครงการ “จัดท ารายงานการควบคุมภายใน” 
 

- - -  
 
 
 
 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 กิจกรรม “การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้ รับทราบ” 
 

- - -  

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ  
ตรวจสอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  

4.3.1 โครงการ “อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ของท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้” 

20,000 20,000 20,000  

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการ “เฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน” 
4.4.1 (2) กิจกรรม “การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต” 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ 4 รวม 1  มาตรการ  2  กิจกรรม  2  โครงการ     
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ล าดับที่  1  
   ๑.ชื่อโครง “การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้” 
  2. หลักการและเหตุผล 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้รัฐ
พึงจัด ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เ พื่อ ให้หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลัก ในการก าหนดประมวล
จริยธรรม  ส าหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ซึ่งหัวใจ
ส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม
และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อ
ผู้ อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเอง
แล้ว  การปฏิบัติง านทุกอย่างต้องลุล่ว ง ไปด้วยดี และมีประสิทธิภ าพ รวดเร็ว  โปร่ง ใส  สามารถ
ตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับ
บริการที่องค์กรนั้นๆ 
  ดังนั ้น เ พื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมทั้ง ในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการ
การ เมือ งฝ่ายบริหาร  ข้า ราชการการ เมืองฝ่ายสภาท้องถิ ่น  และข้า ราชการฝ่ายประจ า  รวมถึ ง
พนักงานจ้าง จึง ได้มีการจัดท า โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู ้บริหาร สมาชิกสภา   
และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ดังกล่าวนี้ขึ้น  
  3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
  3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ ให้ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
  3 .3  เ พื่อสร้า ง จิตส านึกและความตระหนัก ในการประพฤติปฏิบัต ิต ามประมวล
จริยธรรม 
  3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
  4. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  จ านวน 
๘๓ คน 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
 

/6. วิธีการ... 
 
 
 

ส่วนที่ 3 



 
-๑1- 

 
  6. วิธีการด าเนินการ 
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู ้บริหาร  สมาชิกสภา และพนักงานองค์กา ร
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการ
โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ ในบาง
โอกาส 
  7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
  8. งบประมาณในการด าเนินการ  
  ๒๐ ,๐๐๐  บาท 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
  10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ประเมินความพึง
พอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ า
กว่าร้อยละ 70 
  ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  เกิด
จิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
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ล าดับที่  2 
  1. ชื่อมาตรการ “มาตรการจัดท าคู่ มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
  2. หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลภายใต้การน าของพล เอกประยุทธ์ จันทร์โ อชา  ได้ให้ความส าคัญกับการ
ผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 
ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยจัดระบบอัตราก าลัง และปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อ
สร้างความเชื ่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้า งระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาค รัฐ
ทุกระดับ 
  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก .พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรร มการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการ
ประ เมินคุณธรรมและความ โปร่ง ใ สการด า เนิน งานของหน่วย งานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 
5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานด้วย  
  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จ ะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่ เ อื้อต่อ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ ในภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จึง ได้
ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  เ พื่อ เป็น
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้า ใจแก่บุ คลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื ่อง
ดังกล่าว รวมทั้ง  เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่ว มกันรณรงค์ส ร้า งสัง คม ไทย ให้เ ป็นสัง คมที ่ ใ ส สะอาด  ลดระดับการทุจ ริตประพฤติมิช อบ ใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
  3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เ พื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน  
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้ 

/5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
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  5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
  6. วิธีด าเนินการ 
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
  2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง  

4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  5. แจกจ่ายให้บุคลากร  
  7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
  8. งบประมาณด าเนินการ  
  ๑๐ ,๐๐๐ บาท 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
  10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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มิติที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน  
ล าดับที่  ๓ 
๑.ชื่อโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สี เขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้ ประจ าปี 25๖2” 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
(Climate Change) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่ เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า 
ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ ไม่ เคยมีหิมะตก เป็นต้น  ส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไข
ภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิ ภาค
และระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สี เขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง
เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน 
อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้ พ้ืนที่ ให้ เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิว ในพ้ืนที่นั้น ๆ 
ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้  จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เ พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลต าบลดอนตาล  ประจ าปี 25๖๑” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่ วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน
วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สี เขียวในพื้นที่กสิกรร มของประชาชนและพื้นที่ว่าง
เปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอัน
เป็นสาธารณะร่วมกัน 
 3.2 เพื่อส่ง เสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดย
เพ่ิมพ้ืนที่สี เขียวในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
 3.3 เ พื่อให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  เกิดความ
สมดุลเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้ อน 
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่  สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่ม
รื่นและคลายร้อนแก่ประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน ๕๐๐ ต้น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินงาน 
 6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม  

/6.2 ประสานงานกับหน่วยงาน  
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 6.2  ประสานงานกับหน่วยงานที่ เ กี ่ย วข้อ งและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ ่น ใน พื้นที ่  ให้
จัดเตรียมสถานที่ เ พ่ือปลูกต้นไม้  
 6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ ไม้ เ พ่ือใช้ในโครงการ  
 6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนในท้องถิ่น  
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 20 ,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
10.ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ท า ให้ผู ้ เ ข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้า ใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 10.2 ท าให้เ พ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
 10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง
ความร่มรื่นในชุมชน  
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มิติที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ เด็กและเยาวชน 
ล าดับที่  ๔ 
1. ชื่อโครงการ “พาน้องท่องธรรมะ” 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ในสภาวะปัจ จุบัน โลกมีก าร เปลี ่ยนแปลงอย่า ง รวด เร็ว  ท า ให้เ ย าวชน  นัก เ ร ียน 
นักศึกษาหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่า
เป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด า เนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใ จ ที่จะท าให้ชีวิตมี
ความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่ เ กิดขึ้น ได้ จึงมีแนวโน้มในการด า เนินชีวิตที่ผิด 
ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงยาเสพติด  
  เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาค ตของ
ชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การ
กระตุ้น ให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลั งในเชิง
สร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ไม่ตก เป็น เหยื ่อหรือส ร้า งปัญหา ให้กับสัง คม  แต่กลับจะ เป็นผู ้พ ร ้อมที ่จ ะพัฒนาตน เอง ให้เ ป ็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่า  เป็นพลังขับ เคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเ พื่อความเจริญ ก้าวหน้าและ
มั่นคงของชาติ เ ยาวชนจึงต้อ งมีความรู ้และศีลธรรมควบคู ่กัน ไป เ พื่อ ให้เย าวชนมีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่ เหมาะสม  
  โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการ
พัฒนาจิต ใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรร ม ตามหลักพระพุทธศาสนาอัน เป็นแนว
ทางการประพฤติตนที่ดี  ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง  ดี และมีความสุข” เ พื่อให้เด็กและ
เยาวชนที่น าธรรมะน าหลักค าสอนที่รับ ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน  คือการพัฒนากาย โดยการ
แสดงออกทางกิริย ามารยาทชาวพุทธ  มีพฤติกรรมที่ดีง ามเหมาะสม การพัฒนาศีล  โดยการอยู่
ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้
เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญา
ในการรู้จริง รู้ เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง รู้ วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิ
ต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้ เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพื่อ
เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด  
3. วัตถุประสงค์ 
 3 .1  เ พื ่อ ให้ผู ้ เ ข ้า ร ่ว ม โคร งการมีบทบาทและมีโ อกาสฝึกปฏิบัต ิท า ก ิจ ก ร รมร่ว มกันอัน
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ  
 3.2 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
 3.3 เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 
 3.4 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม 
 3.5 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนและเยาวชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
 

/5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้ เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน  
 6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
 6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ  
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  
 6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง  
 6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
 6.7 ด าเนินการตามโครงการ  
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ๑๕ ,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้ เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่
เด็ก 
 10.2 ผู้ เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
 10.3 ผู้ เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
 10.4 ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
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มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
ล าดับที่  ๕ 
1. ชื่อกิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมา 
แล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที ่3 เริ่มจากป ีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุง่สู่การเปน็ประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี  พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบัน ไมใ่ช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได ้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ 
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุง่เน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปญัหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เทา่ที่จ าเปน็ตามกรอบกฎหมายก าหนด และตอ้งเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี ้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเปน็เรื่องท่ีมีค าครหา ที่ได้ 
สร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้  เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูง
ที่คนท างานในทอ้งถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่
คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน 
และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแคเ่ศษผง 
ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
         /ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น 
 



-19- 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน 

การต้อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององคก์รตนเองตอ่ไปให้ไครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
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มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 2.1 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
ล าดับที่  6 
1. ชื่อมาตรการ “ออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่ เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ 
หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง 
และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ก าหนดให้
กา รปฏิบัต ิง านตามอ าน าจหน้าที ่ข อ ง องค์ก า รบริห า รส่วนต าบล  ต้อ ง เป็น ไป เ พื ่อประ โ ยชน์ส ุข
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ มาตรา ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ ในการสั่ง  อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ องค์การบริหารส่วนต าบล  และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายก องค์การบริหารส่วนต าบลที่ ได้รับ
แต่งตั ้ง ในการสั ่งหรือการปฏิบัติร าชการของนายก องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ ก าหนดให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ า
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่ อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด 
หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสกลนคร 
  ดังนั้น  เ พื่อ ให้การบริหารราชการ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้าน เมืองที ่ดี  
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความ
ยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  
 

/3. วัตถุประสงค์ 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ  
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้ง เวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
10. ตังชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  -  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ ในระดับดี  
  -  ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต 
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ล าดับที่  7 
1. ชื่อกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์ การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
จัดท าทะ เบียนคุม เ งิน ร ายจ่า ย ให้ความรู ้ค ว าม เข้า ใจ ในการปฏิบัต ิ ท า ให้เ กิดความคุ ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
ด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งถือ
เป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เ พื่อ ให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง  มีความรู ้ความเข้า ใจ ในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง  
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ การลง e laas / การลงบัญชี ด้วยระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ วันที่  1 ตุลาคม 25๖๐ ถึงวันที่  30 กันยายน 25๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ปร ะกาศ
และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง  
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 



-23- 
 

ล าดับที่  8 
1. ชื่อกิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งก าหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 
2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองคลัง  
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื ้อจัดจ้า งและคิด เป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของ
จ านวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่ง ใสมี
ประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน  
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ล าดับที่  9 
1. ชื่อกิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ .ศ . 
2558 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้อง กับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ  
 6 .2  ปรับปรุง ขั ้น ตอนการร าย ง านผลการ จัดหาพัสดุ โ ดยมีก า ร ตรวจสอบบุคล ากร ใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้  
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ล าดับที่  10 
1. ชื่อโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เนื ่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  มีฐ านะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจ
หน้าที่ ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง  ทั้ง ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและ
การบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่ องค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงา นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา 50 
วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที ่ อื ่นตามที ่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที ่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ.  2540 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. 2546 มาตรา 23 
ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผล เสียทางสั งคม  ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที ่จ ะ ใช้ ราคา  และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  
  ดังนั ้น  เ พื่อ ให้การบริหารงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบล เป็น ไปอย่า ง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เ พื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ด า เนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้ 
 

/6. วิธีด าเนินการ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเ พ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้  
  -  ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  -  ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  -  ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
  -  ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
  -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  -  ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงาน
ราชการ เป็นต้น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 3ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  -  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  
  -  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  
  -  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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มิติที่  2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 2.3  มาตรการ ใช้ดุลพินิจและ ใช้อ านาจหน้าที ่ให้เป็น ไปตามหลักการบริหา รกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
ล าดับที่  ๑1 

1. ชื่อกิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ.  2546 มาตรา 
52 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดย
อย่า งน้อยต้องมีหลัก เกณฑ์เกี ่ย วกับการลดขั ้นตอนการปฏิบัติ ง านการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมาก
ที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ บริหารจัดการที่ดี  
และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  
  เ พื ่อ ให้ก า รประ เมินบริห า รจัดการบ้าน เมือ งที ่ด ี เ ป ็น ไปด้ว ยคว าม เ รียบร้อย เก ิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติง านและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  หรือ
อย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้จึง ได้จัดท า
โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอ 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 างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ให้สั้นลง  
 4.2 ประชาชนในพ้ืนที่  ต าบลหนองแวงใต้ 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่  และประชาชนทั่วไป  
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเ พื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่ส ามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่า
เรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือ
การปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา  
 

/6.3 ประกาศลดขั้นตอนและ 
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 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบลหนองแวงใต้ทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
และท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริ หารมากยิ่งขึ้น 
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ล าดับที่  ๑2 
1. ชื่อโครงการ “ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ. 
2545 ซึ่ง เป็นกฎหมายที่ เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเ พื่อวางกรอบแนวทางการบริหาร
ราชการไว้ว่า  “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ
รวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดย
อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
ดังนั ้น  งานให้บริการจึง เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู ้บริหารและ
พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ 
รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็ว ในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา
ที่ เกิดขึ้นได้ 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ  
 3.4 เ พื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัด เจน มีความโปร่ง ใส
สามารถวัดผลการด าเนินงานได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 

/6.3 จัดท าประกาศกระบวนงาน… 
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 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก
งานบริการ 
  6 .4 .6  จัดท า ค า สั ่ง ก า ร ให้บ ริก า รประชาชนนอก เ วลาร าชการ  โ ดยจัด ให้ม ีก า ร
ให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
 6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
 6.6  มีการติดตามประ เมินผล โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  เ พื่อน า
จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้
ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตลอดปีงบประมาณ  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ 
 10 .3  มีทัศนคติ วิธ ีคิด  วิธ ีก ารท า งานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ  
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-31- 
 
ล าดับที่  13 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใตบ้ังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน 
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เขา้กับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณท์ี่ 
การบริหารราชการ  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคา่ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การ
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่ง
เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที ่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเรว็และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตง่ตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกกองทุกส่วน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ 
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที่  14 

1. ชื่อโครงการ : “มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมาย
อ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้ เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ 
เกิดข้ึนได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  จึงได้ก าหนด
มาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต ้  

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 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต ้  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ล าดับที่  15 

1. ชื่อโครงการมาตรการ “ออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537   หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มี
การกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ
ส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต 
และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ควบคุม
และรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล   และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล  
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้   และก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ า
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   
 

/ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการ… 
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  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้รอง
องค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
 6.2  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3  จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
 

/10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์….. 
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
   มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  -  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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มิติที่  2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 
ล าดับที่  16 
1. ชื่อโครงการ “การมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดี เด่น” 
2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากในวันที่  8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวัน
สตรีสากลและระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้ เ พ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และ
การพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหา
มงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่
ทร งมีพระวิร ิยะอุตสาหะ ตรากตร าบ า เพ็ญพระราชกรณียกิจ เ พื่อ ให้คน ไทยได้มีโ อกาส  และได้
พระราชทานให้วันที่  1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพ่ือให้ผู้ ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดง
ถึงความรู้  ความสามารถในการพัฒนาประ เทศควบคู่ ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม 
และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่ เจริญแล้ว  
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา 50 
(7) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้ สูงอายุ และ
คนพิก า ร  ประกอบกับ องค์ก า รบริห า รส่วนต าบล มีแนวทา ง ในการปฏิบัต ิง าน ให้สอดคล้อ งกับ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต  ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน /บุคคลในการด า เนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู ้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติที่ ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดี เด่น โดย
การมอบเกียรติบัตรสตรีดี เด่นให้กับสตรีที่ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1. เป็นผู้มีความขยันหมั่น เพียร ซื่อสัตย์ สุจริต  มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 
   2 . เป ็น ผู ้ท า ค ุณประ โ ยชน์ต ่อ ส ัง คม  และประ เทศช าติอ ย่า ง เ ด ่นช ัด  สมคว ร เป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป  
   3 . เป็นผู ้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประ เทศชาติ ในด้ านการศึกษา  พัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ ในสังคม
ได้อย่างภาคภูมิใจ 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ
ก าลังใจในการบ าเพ็ญตนที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป  
4. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดี เด่น จ านวน 15 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  

/6 วิธีด าเนินการ.. . 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดี เด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นสตรีดี เด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  
 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้ ทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละต าบลด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อ
เข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากแต่ละต าบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดี เด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ  
 6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดี เด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรี
สากล จ านวน 1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลดอนตาลเป็นประธานในพิธี  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
10. ตัวชี้ วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 -  สตรีดี เด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 -  สตรีดี เด่นผู้ ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับดี  
 -  มีสตรีที่ เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี  ปรากฏต่อสังคมสืบไป  
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มิติที่  2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
ล าดับที่  ๑7 
1. ชื่อมาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ 
หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  
  ฉะนั้น เ พื่อให้การด า เนินการรับ เรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิ ดชอบการรับ
เรื ่อ งร้อง เ รียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ร วมถึงจัดท าคู ่มือด า เนินการ เ รื ่อ ง
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็ นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลัก เกณฑ์เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้อง เรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่ว ไป หน่วยงาน
ภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและ
ขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 
 

/10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์… 
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10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติง านที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
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มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข่าวสารในช่องทางที่ เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
ล าดับ ๑8 
1. ชื่อมาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้อ งจัด ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่า งน้อยตามที ่กฎหมายก าหนดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข่าวสารและให้บริการว่า  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่าง
กว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ  
  ดังนั้น เ พื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงใต้ จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ 
โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้
สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  จ านวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
 6 . 3  ม ีก า ร จ ัด ว า ง เ อกส า ร ข้อ มูล ข ่า ว ส า ร เ กี ่ย ว กับ ก า ร บ ร ิห า ร ง า นบ ุคค ล  ก า ร บ ร ิห า ร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิ บัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที ่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  
  

/6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้ . . . 
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6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี ่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ .ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 10,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
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ล าดับที่  ๑9 
1. ชื่อโครงการ“อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 
  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติ
เ พื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและส่ง เสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึง
ความโปร่ง ใสการท างานที่จ า เป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ  โดยหนึ่ง ใน
แนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการเ ปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.  2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่ วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ .ศ .  2540 ได้ร ะบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ให้ประชาชน
รับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ มีความโปร่งใสในการ
ท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและเรียนรู ้ เ รื ่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่ง ใส  และเมื ่อ เกิดความเข้า ใจแล้วจะ
สามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบล
กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 
  เ พื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการท างานและมีความรู้ เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ เข้าร่วมอบรม      จ านวน  90  คน 
 ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน , ตัวแทนชุมชน  จ านวน 80 คน 
 ผลการเรียนรู้ เฉลี่ย      ร้อยละ  80 
 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ    ร้อยละ  80 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
 

/6. วิธีด าเนินการ... 
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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. 25๖๑ 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ๑๕ ,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้ เข้าร่วมอบรม  
 ร้อยละของผลการเรียนรู้ เฉลี่ย  
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  
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ล าดับที่  20 
1.  ชื ่อกิจกรรม “การ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ เงิน  การคลัง  พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาท
อย่างมากในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้อ งถิ่น
ต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  เพื่อประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติง านของภาครัฐ เ พื่อส่ง เสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้า งและพัฒนาเครือข่าย ในการติดตามและ
ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแ ข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการ
ป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และ
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการ
รับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง
ใต้และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 
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ล าดับที่  21 
1. ชื่อมาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง
และการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่  แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์
ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้  เ พื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ส ะดวกมากยิ่งขึ้น  
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่ เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่ เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่ 
  - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ร้านค้าชุมชนตามชุมชน /
หมู่บ้าน 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีเจ้าหน้าที่ ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด
แถลง ข่าว 
  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์ / เว็บบอร์ด /เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด า เนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  - รายการ TV 
  - รายการทาง Youtube ออนไลน์ 
 

/7. ระยะเวลาด าเนินการ.. . 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กองคลัง    กองช่าง    องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้               
10.ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
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มิติที่  3  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ของประชาชน  
ล าดับที่  22 
1. ชื่อโครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูร
ณาการกระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน /
ชุมชน  มีกระบวนการจัดท า  ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน  เ พื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  และ
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่ง เป็นกลไก
ส าคัญในการส่ง เสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงใต้ ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน เพื่อน ามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ประจ าปี พ .ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไปกอง
สวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จึงได้จัด ให้มีโครงการประชุมประชาคมแผน
แม่บทชุมชน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานที่ เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
 3.3 เ พื่อ ให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี ่ปีของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล  
 3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
 3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมแก้ปัญหา และส่ง เสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
 3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน ๑๕ ชุมชน /หมู่บ้านใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่ง
แผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน  

6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
 6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  
 6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน , ตรวจสอบข้อมูล , ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
  
 

/6.6 จัดประชุมผู้น า . . . 
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6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด  

 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
 6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กอง และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 15 หมู่บ้าน 
ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี  
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 1.  มีข้อมูล พื้นฐานชุมชนที่ ได้มาตรฐานส าหรับ ใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ล าดับที่  23 
1. ชื่อโครงการ “มาตรการการด า เนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ เป็นหน่วยงานภาครัฐที ่ เน้นการให้บริการ
ประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  
  ดังนั ้น  เ พื่อให้การด า เนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็ นการอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จึงมี
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ ได้รับ
ความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้ 
 3.3 เ พื่อ เสริมสร้า งความสัมพันธ์อันดีระหว่า งบุลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ
หรือผู ้มีส ่วน ได้เสียที ่ เ กี ่ย วข้อง  โดยการปฏิบัติร าชการต้องสามารถให้บริการ ได้อย่า งมีคุณภาพ 
สามารถด า เนินการแล้ว เ ส ร็จภ าย ในระยะ เ วลาที ่ ก าหนด  สร้า งคว าม เชื ่อมั ่น ไ ว ้ว า ง ใ จ  ร วมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวัง /ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์ /ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วน  
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
 6.2 ทางโทรศัพท์/โทรสาร  042-๗๐๔๗๘๘ 
 6.3 ทางเว็บไซต์ http://www.nongwaengtai.go.th  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 

/7. งบประมาณด าเนินการ… 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 9 .1  มีสถิติจ า นวน เ รื ่อ ง ร้อ งทุกข์ / ร ้อ ง เ รียน  ประจ า สัปดาห์ /ประจ า เดือน  ท า ให้เห ็นว ่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน /ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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มิติที่  3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 3.3 การส่ง เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้ 
ล าดับที่  ๒4 
1. ชื่อมาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กร
และโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรม การ 
  ดังนั้น  เ พื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท ้อ ง ถิ ่น ร ูป แ บ บ อ ง ค ์ก า ร บ ร ิห า ร ส ่ว น ต า บ ล  ม ีอ ง ค ์ก ร ใ น ก า ร จ ัด ท า แ ผ น พ ัฒ น า ต า ม ร ะ เ บ ีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ .ศ .  2548 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อส่ง เสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุก
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ให้สอดคล้อง
กับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  จ านวน 
๑๐ คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
บางต าแหน่ง ในปัจจุบันจะครบวาระการด าร งต าแหน่ง  2  ปี ตามที่ระ เบียบฯ  ก าหนดไว้จึงต้อ ง
ด า เนินการคัด เลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ .ศ . 
2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
 

/10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ . . . 
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10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
  อง ค ์ก า ร บ ร ิห า ร ส ่ว น ต า บ ลห น อ ง แ ว ง ใ ต ้ ม ีค ณ ะก ร รม ก า ร ส น ับ สน ุน ก า ร จ ัด ท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้เ พื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงใต้เ พื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน ต าบลหนองแวงใต้ 
ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต  
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ล าดับที่  25 
1. ชื่อโครงการ “ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กฎหมายที่ เ กี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น
กฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท า ให้ประชาชนยัง ไม่อาจได้รับทราบถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จึง ได้จัดท า โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้สัญจร 
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ค วามเข้าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
3. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้เ พื่อ เผยแพร่ความรู ้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงา นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เ พื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  อีกทางหนึ่งด้วย 
4. เป้าหมาย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู ้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชน
แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
 5.2 แต่งตั้งคณะท างาน  
 5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่  การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม  
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
 5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 3 ปี (ปีงบประมาณ 25๖2 – 25๖๔) 
8. งบประมาณ 
 3๐ ,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้า ใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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ล าดับที่  ๒6 
1. ชื่อโครงการ : “การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้  เ พื่อมุ่ง เน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถิ่น เป็นส าคัญ  จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่า เป็นประชาชนกลุ่มหนึ่ง ในชุมชน 
สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างาน
เพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง ”  การสร้างภูมิคุ้มกัน 
ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้ าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้ง เดิม และวิ่งตามกระแส
เงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้  รู ้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของ
ตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการของชุมชน ใน
ปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุ มชนได้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุมสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิด เป็นและกล้าที ่จะ
ตัดสินใจด้วยตนเองได้  
4. เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  โดยใช้หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน  
 5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ  
 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 3 ปี (ปีงบประมาณ 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่มีงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่
ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี  เ อื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมใ นการท างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองได้  
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ล าดับที่  ๒7 
1. ชื่อโครงการ “มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริต
ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
3. วัตถุประสงค์ 
  เ พื ่อ เป็นกล ไกภาคประชาชน  ( โ ดยวิธ ีผ ่านการประชาคม )  ในการมีส่ว นร่ว มกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่ง เสริมกลไกภาค
ประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริต
ในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  ๑๕  หมู่บ้าน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีการด าเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงใต้ อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ได้
มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ในหลายๆ ส่วน  เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น
กรรมการตามระ เบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เ ช่น  เป็นกรรมการ เปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพ่ือเรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  
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ล าดับที่  ๒8 
1. ชื่อโครงการ “กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ด้วยกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผล
การบริหารและปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล ว่าสัมฤทธิ ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าผลที่ ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข ส่ง เสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด า เนินภารกิจต่า งๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  ดังนั ้น  อาศัยอ าน าจตามความ ในมาตรา  9  (3 )  และมาตรา  45  แห่งพระร าช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. 2546 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้  จึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
  เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
มีการขับเคลื่อนอย่าง เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่ง เสริม ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติง าน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และ
ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เ พื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติร าชการได้อย่า งถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ 
 3.2  เ พื่อ ให้เ กิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหาร
จัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
 3.3 เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง
ใต้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงใต้  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
 

/6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง .. . 
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 6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  (ตามหนังสือสั่งการ ที่  มท 0892.4/ว 
435 ลงวันที่  11 ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย  
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน   2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  (5) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้  
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห นองแวงใต้ ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ทราบ เพื่อน าผลที่ ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข  ส่ง เสริม  พัฒนา ขยายหรือยุติการด า เนินภารกิจต่า งๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  
4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้มอบหมาย  
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
 6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
 6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติร าชการของหน่วยงานต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้พร้อมตัวชี้วัด  
 6.9 การติดตามและประเมินผล  
 6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา 
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มิติที่  ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ การบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
ล าดับที่  ๒9 
1. ชื่อโครงการ : “จัดท ารายงานการควบคุมภายใน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.  2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ ได้ก าหนดไว้ 
รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวัน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงใต้ จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้ 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบลหนองแวงใต้  ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
 3 .  เ พื ่อ ร า ย ง า น ก า ร ต ิด ต า ม แ ล ะป ร ะ เ ม ิน ผ ล ก า ร ค ว บ ค ุม ภ า ย ใ น ต ่อ ผู ้ก า ก ับ ด ูแ ล แ ล ะ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย .
2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 
เ พื่อจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6  ระดับองค์กร  และน า เสนอผู้บริหาร 
พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
 

/9. ผู้รับผิดชอบโครงการ… 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
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มิติที่  ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ การบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.2 สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ 
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้  
ล าดับที่  31 
1. ชื่อโครงการ “กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง
การ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว 
ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด
ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง  ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิด
การทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่ เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
 3 .2  ก าร ใ ช้ง บประมาณอย่า งคุ ้มค่า แล ะ เปิด โ อก าส ให้ป ระช าชนส ามา รถซักถ ามและ
ตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง  
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไ ขการท า งานขององค์กร ให้มีค ว าม โปร่ง ใส  สามารถ เปิด เ ผยข้อมูล ข่า วสาร  เปิด โ อกาส ให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต า บล
หนองแวงใต้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรม
ส่ง เสริมการปกครองท้องถิ ่นก าหนด เ พื่อน า เสนอผู ้บริห ารท้องถิ ่น  และประกาศส า เนารายงาน
ดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตลอดปีงบประมาณ 25๖2-๒๕๖๔  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
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10.ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ  
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มิติที่  ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ การบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
ล าดับที่  32 
1.  ชื ่อ โครงการ  “อบรมให้ความรู ้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ ่น  ผู ้บริหาร  และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง  เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมา
จากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่  การด า เนินการอย่าง เคร่งครัด ปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ป ระสบการณ์ หรือขาดความรู้  
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง  เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ 
หรือกฎ เกณฑ์ เ งื ่อน ไขที ่ เ กี ่ย วข้อ งอย่า งผิดๆ  ส่งผล ให้สมาชิกส ภาท้องถิ ่นและผู ้บ ริห ารท้องถิ ่น 
โดย เฉพาะผู ้บริหารท้องถิ ่นต้องตกเป็นผู ้กระท าผิดกฎหมาย  ก่อ ให้เ กิดความเสียหายแก่องค์กร
ปก ค รอ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถิ ่น  แ ล ะท า ใ ห ้ก า ร แ ก ้ไ ขป ัญ ห า ข อ งป ร ะช า ช นห ร ือ ก า ร พัฒ น าท้อ ง ถิ ่น ข า ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อ งล่าช้า เพราะไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจ าเป็นที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้  ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง  และหลักเกณฑ์
ต่า งๆ  ที ่ส าคัญและ เกี ่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  
  ดังนั ้น  เ พื ่อ ให้ผู ้บ ริห าร  และสมาชิกสภาองค์กา รบริหา รส่วนต าบลหนองแว ง ใต้  
เ พิ่มพูนความรู้  ความเข้า ใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.  2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้
ความเข้าใจมิให้ด า เนินกิจการที่ เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และมีความรู ้ค วาม เข้า ใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ เจ้าหน้าที ่ของรัฐ เรื ่องการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  งานนิติการ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จึง ได้จัดท า
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 
 3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
 3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ มีความ รู้ความ
เข้าใจมิให้ด า เนินกิจการที่ เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตาม
มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  

/3.4. เพ่ือให้ผู้บริหาร.. . 
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3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ มีความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  จ านวน ๔  คน และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  จ านวน ๑๕  คน รวม  ๑๙ คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
 6.3 อบรมให้ความรู้ โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ๒๐ ,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ได้เ พิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ มีความรู้ความเข้าใจ
มิให้ด า เนินกิจการที่ เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโ ยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 
100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ มีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้า ที่
ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
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มิติที่  ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ การบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
ล าดับที่  32 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน่โดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประ 
โยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า
คอร์รัปชั่นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอด 
คล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกดิความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง 
แวงใต้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริการส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ ความเขา้ใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได้ 

10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นใน
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ล าดับที่  33 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ 

ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต ้

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่รับผิดชอบต าบลหนองแวงใต ้ อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 6.3  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
   
 
 


