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ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 

๑. การประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในองค์กร 
        การประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

         การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่ 
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประส งค์
สำคัญเพื่อให้บริการต่างๆ    ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน   มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 

        ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี ้
๑) การทจุริตด้านงบประมาณ การทำบญัชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลงั ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒) สภาพหรอืปญัหาทีเ่กิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรอืลกัษณะปัญหาของการทจุริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรอืลกัษณะปัญหาทีเ่กิดจากการขาดประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรอืลกัษณะของปญัหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรอืลกัษณะปัญหาของการทจุริตที่เกิดจาก  อำนาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 

         สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้   ดังนี ้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

การ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว
เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจ
หน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำ
ให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มี
แนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งขึ้น  
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๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาด กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มปีระสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากทีจ่ะ
เข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่าน้ี 

 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบ
บริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของ
ภาครัฐ รูปแบบของการผกูขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสรา้งพื้นฐาน
ภาครัฐ 

 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเอง
และครอบครัว  

 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเนน้
เป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาป
และเกรงกลัวบาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็น
ที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลีย่นจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจรติ
เป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วย
เหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็น
คนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความ
ละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 

๒. หลักการเหตุผล  
       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน ใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก ภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  ของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ  ปกครองส่วน
ท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
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ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จาก คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี 
๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี 
๒๕๕๘ ได้ลําดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชันอยู ่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดต้ังองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลด
น้อยถอยลง สาเหตุที ่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจั ยทางด้านพื้นฐาน 
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวก
พ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน มองว่า
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต  หรือ
กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้ บูรณา
การความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล ่าวมา  
ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 

          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ 
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจรติทุกรปูแบบ โดยได้รับความร่วมมอืจากฝ่ายการเมอืง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนด ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 
๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) 

         ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร จัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ  แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที ่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู ่การปฏิบัติอย่างมี  ประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจรติอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   
จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื ่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา  การทุจริต
ประพฤติมิชอบภาครัฐ  เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว    ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสมัฤทธ์ิตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกดิความโปรง่ใส 
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ    ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกนัการทุจรติ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดำเนินการ
เรื่องโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามแผนจังหวัดขอนแก่นใสสะอาด  
 

  วิสัยทัศน์ 

“นางิ้วมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสงัคม มีคุณภาพชีวิต  สิ่งแวดล้อมดี มีชุมชนเข้มแข็ง” 

   พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านงานบรกิารชุมชนและสังคมข้ันพื้นฐาน 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านแหล่งน้ำสาธารณะ แหลง่นำ้ตามธรรมชาติ 
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๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเศรษฐกิจในพื้นที่ 

๔. ส่งเสริมการมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีส่มบูรณ์ อย่างยงัยืนและมสี่วนร่วมของประชาชน 

๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อชุมชน 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดี 

๗. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่าย การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

๑. เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

๒. เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 

๓. เพื ่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  

๔. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาค
ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๕. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔. เป้าหมาย  

๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง 
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ของข้าราชการ  

๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๔. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม  

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  

๑.  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและ
ชีวิตประจำวัน  

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

๓. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั ้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตสำนึกรักท้องถ่ิน อันจะนำมาซึ่งการสรา้งเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง
ในการเฝ้าระวังการทุจริต  

๔. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความ
ภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

6 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท)  
๑. การสรา้ง
วัฒนธรรมสุจริต 

๑ . ๑  ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
จ ิ ต ส ำ น ึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนักแก ่บ ุคลากรท้ัง
ทางราชการการเมือง  ฝ่าย
บริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 เสรมิสรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบตัิราชการตามอำนาจหน้าท่ีและการประพฤติตนตามประมาณจรยิธรรม 
๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาองค์กร 
(Organization Development : OD) ของคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการท้องถ่ินและพนักงานจ้างทอ้งถ่ิน 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐  

๒  โครงการพฒันาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัตงิาน สำหรับบุคลากร องค์
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

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

๓  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้บริหาร
และสมาชิกท้องถ่ิน 

- - - - -  

4. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

- - - - -  
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท)  
  1.1.2 ส่งเสริมจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชนส์่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนท่ีจะไม่กระทำการอันเป็นการ

ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นขององค์การ
บรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐  

1.1.3  เสรมิสรา้งจิตสำนึกและคา่นิยมความซื่อสัตย์สุจรติ และการต่อต้านการทุจริต 
6  โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลเพื่อปอ้งกันการทจุริต 
 

20,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 20,000 20,000  

7. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
 

30,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 30,000 30,000  

8. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 
 

20,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 20,000 20,000  

9. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” - - - - -  

10. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์
สุจริต 
 

- - - - -  
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท)  
 1.2 การสร ้างจ ิตสำนึก

และความตระหน ักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.1 เสรมิสรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
1๑. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชนส์่วนรวม 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐  

12. โครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร 
มหาวชิรลงกรณฯ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

2๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000  

1๓. โครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พนะนาง
เจ้าสิริกิติพ์ระบรมรานินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000  

1.2.2   เสรมิสรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
14. โครงการสง่เสรมิการดำเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000  

15. กิจกรรมการจัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกบั
ประมวลจริยธรรม หลักคุณธรรม จริยธรรม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

- - - - -  

16. โครงการอุดหนุนโรงเรียน ตามแนวทาง 
เศรษฐกจิพอเพียงในเขตโรงเรียนภายในตำบลนางิ้ว 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000  
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการ 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  1.2.3  เสรมิสรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อตา้นการทุจริต 

๑๗. โครงการเสรมิสร้างค่านิยมต่อต้านการทจุริต ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000  

๑๘. กจิกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตหิน่วยงานและ
บุคคลที่พฤติปฏิบัติตนให้เป็นทีป่ระจักษ์ 

- - - - -  

๑๙. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน 

- - - - -  

20. กจิกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแกบุ่คคล  
หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น  ผู้ทำคุณประโยชนห์รือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
นางิ้ว 

- - - - -  

1.3   การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

1.3.1  เสรมิสรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

21. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000  

1.3.2  เสรมิสรา้งจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

22. โครงการโรงเรียนคุณธรรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000  

รวม   17 โครงการ    4  กิจกรรม    1 มาตรการ 485,000 485,000 485,000 485,000 485,000  
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท)  
2. การบริหาร
ราชการโปร่งใส 

2.๑ การเป ิดเผยข ้อมูล
ส า ธ า รณะขององค ์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.1  การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 
๑. มาตรการ “ปรบัปรุงและพฒันาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชน” 

- - - - -  

๒. มาตรการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย 

- - - - -  

๓. มาตรการจัดใหม้ีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมลู
ข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

- - - - -  

2.1.2  การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
4. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณ 

- - - - -  

5.  ก ิจกรรมการเผยแพร ่ ข ้ อม ูลข ่ าวสารการบร ิห าร
งบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - -  

6. กิจกรรมส่งเสร ิมประชาชนมีส ่วนร ่วมในการ
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 

- - - - -  

2.1.3  การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
7. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กำกบั ดูแลการบรหิารงานบุคคล 

- - - - -  

8. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

- - - - -  
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท)  
 2.2 มาตรการส ่ง เสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส 
2.2.1  การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหนา้ท่ีและบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
9 มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมา
ใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว ด้วยการจัดทำแผนปฏิบตัิการป้องกัน
การทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 

- - - - -  

2.2.2  การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
10.  มาตรการ  NO  Gift  Policy - - - - -  
11.  โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน 

- - - - -  

12. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

- - - - -  

13. มาตรการการสร ้ างความโปร ่ ง ใสในการ
บริหารงานบุคคล 

- - - - -  

14. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน” 

- - - - -  

15. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บร ิการมาใช้ในการเล ื ่อนข้ัน
เงินเดือนของบุคลากร 

- - - - -  

16. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

- - - - -  

12 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

 มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท)  
  2.2.2  การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ต่อ) 

17.  กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื ้อ จ ัดจ ้าง 
ประจำปี” 

- - - - -  

18.  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ท ับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

- - - - -  

19. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000  

20. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- - - - -  

21. โครงการ “บร ิการเป็นเล ิศ  ก ่อเก ิดความ
ประทับใจ”  (ยกระดับมาตรการให้บริการตามหลัก
ธรรมาภิบาล) 

- - - - -  

22. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 200,000 200,000  

23. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

- - - - -  

2.2.3  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
24. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

- - - - -  
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท)  
 2.3 มาตรการลดการใช้

ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
2.3.1  จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบตัิหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต มีคณุธรรมจรยิธรรม ใช้ดุลพินิจด้วย
ความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
25. มาตรการ “จดัทำข้อตกลงการปฏิบตัิราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล” 

- - - - -  

26. กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ
ของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว” 

- - - - -  

2.3.2  มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดท่ี
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย  ณ  ท่ีทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
27  โครงการจัดทำคู ่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- - - - -  

28.  โครงการจัดทำคู ่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

- - - - -  

29 โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน - - - - -  
2.3.3  มีการการจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ การดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน 
30. มาตรการ “ออกคำสั่งมอบหมายของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลนางิ้ว” 

- - - - -  

31.  มาตรการ “กระจายอำนาจของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว” 

- - - - -  

รวม 9   โครงการ    6  กิจกรรม   16  มาตรการ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000  
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท)  
3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3 . ๑  ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห้
ป ร ะชาชนม ี ส ่ วน ร ่ วม
บริหารกิจการของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1  การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
๑. โครงการจัดเวทีประชาคม ระดับตำบล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000  
๒. กจิกรรมส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารกจิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

- - - - -  

3.1.2  การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงาน 
3. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

- - - - -  

4. โครงการประชุมสภาสัญจร - - - - -  
3.2  การรบัฟังความ
คิดเห็น  การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1  มีกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนา้ท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
การดำเนนิกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
3.2.2  มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย  
3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับทราบถึงการได้รับเรื่องระยะเวลาผลการดำเนินการ
ท่ีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
5.  มาตรการจัดการเรื่องราวรอ้งทกุข์/ร้องเรียนของ 
องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

- - - - -  

3.3. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือขา่ยภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อตา้นการทุจริต 
6. กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต - - - - -  
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท)  
  3.3.2  ส่งเสริมให้เครือขา่ยภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

7. โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อเฝ้า
ระวังการทุจริตของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000  

3.3.3  บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

8. กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื ่อต่อต้านการ
ทุจริต 

- - - - -  

รวม 3  โครงการ    4  กิจกรรม    1 มาตรการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  

4. การยกระดบั
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1  การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน  การ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง การ
ทุจริต 

4.1.1  มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

1.  โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี - - - - -  

4.1.2  มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคมุภายใน 

2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน - - - - -  

4.1.3  มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

3. มาตรการบรหิารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

- - - - -  
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท)  
 4.2  การส่งเสริมบทบาท

การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.2.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
4. โครงการสง่เสรมิความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรบัผูบ้รหิารและสมาชิก
สภาท้องถ่ิน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000  

4.2.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นใหก้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝา่ยบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ ่
5. กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 

- - - - -  

4.3  มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

4.3.1  มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือ รับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้ว 

- - - - -  

 4.3.2  จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก  รวมเร็ว  ปลอดภัย  สำหรับผู้ร้องเรียน 
7.  มาตรการจัดให้มรีะบบและช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้ว 

- - - - -  

รวม 2  โครงการ    2  กิจกรรม   3  มาตรการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000  
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2566 - 2570) 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

ตารางสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

กรอบการจัดทำแผน วัตถุประสงค์ จำนวนโครงการ 
มิติท่ี ๑  การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

๑.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่
บุคลากรท้ังทางราชการการเมือง  ฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝา่ยประจำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       1.1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และการประพฤติ
ตนตามประมาณจริยธรรม 
     1.1.2 ส่งเสริมจิตสำนึกและความตระหนักใน
การยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
ส ่วนตนที ่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
      1.1.3  เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

๑๐  โครงการ 

 
 

4  โครงการ 
 
 

1 โครงการ 
 
 
 

5  โครงการ 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
      1.2.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน
การรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
      1.2.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.2.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน
ความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
 

10  โครงการ 
 

3  โครงการ 
 
 

3  โครงการ 
 

4  โครงการ 

1.3  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 
    1.3.1  เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน
ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
    1.3.2  เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้
มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 

2  โครงการ 
 

1  โครงการ 
 

1  โครงการ 

รวม  มิติท่ี  ๑ ๒๒  โครงการ 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

กรอบการจัดทำแผน วัตถุประสงค์ จำนวนโครงการ 
มิติท่ี ๒  การบริหาร
ราชการโปร่งใส 

2.1  การเป ิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น       
      2.1.1  การเปิดเผยข้อมูลการบรหิารงานและการ
ดำเนินงาน 
     2.1.2 การ เป ิดเผยข ้อม ูลการบร ิหาร เงิน
งบประมาณ 
      2.1.3  การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 

๘  โครงการ 
 

3   โครงการ 
 
     3   โครงการ 
 

2  โครงการ 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส                 
      2.2.1  การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
และบริหารงานด้วยความช่ือสัตย์สุจริตเปน็ไปตามหลกั
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
      2.2.2  การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
      2.2.3  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

15  โครงการ 
1  โครงการ 

 
 

13  โครงการ 
 

1  โครงการ 

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
    2.3.1  จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กร
ให้ปฏิบัติหน้าที ่ราชการด้วยความซื ่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้
กรอบธรรมาภิบาล 
    2.3.2  มีการจัดทำแผนภูมิขั ้นตอน/คู ่มือการ
ปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดที ่เกี ่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย  ณ  ที่ทำการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.3.3  มีการการจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั ่ง  อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ การ
ดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น เพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชาชน 
 

7  โครงการ 
2  โครงการ 

 
 
 

      3  โครงการ 
 
 
 
 

2  โครงการ 

รวม  มิติท่ี  2 30  โครงการ 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

กรอบการจัดทำแผน วัตถุประสงค์ จำนวนโครงการ 
มิติท่ี ๓  การส่งเสริม
บทบาทและการมสี่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

3.๑ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      3.1.1  การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา 
การจัดทำงบประมาณ 
     3.1.2  การม ีส ่วนร ่วมตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
       

๔  โครงการ 
 

2   โครงการ 
 
     2   โครงการ 
 

 
3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
      3.2.1  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยเฉพาะการดำเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถ่ิน 
      3.2.2  มีระบบและช่องทางให้ประชาชนใน
ท้องถิ ่นสามารถร้องเรียนร ้องทุกข์ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย 
      3.2.3  มีรายงานหรือแจง้เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ประชาชนผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ได้รบัทราบถึงการ
ได้รับเรื่องระยะเวลาผลการดำเนินการทีเ่กี่ยวกับเรือ่ง
ร้องเรียนร้องทุกข์ 

1  โครงการ 
 
 
 
 
 

 1  โครงการ 

3.3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
    3.3.1 ส ่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/
องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการ
ทุจริต 
    3.3.2  ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการ
ดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต     
    3.3.3  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื ่อต่อต้านการ
ทุจริต 

3  โครงการ 
 

1  โครงการ 
 
 

      1  โครงการ 
 

1  โครงการ 

รวม  มิติท่ี  3 8 โครงการ 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

กรอบการจัดทำแผน วัตถุประสงค์ จำนวนโครงการ 
มิติท่ี   4. การยกระดับ
กลไกการตรวจสอบการ
ดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1  การจ ัดวางระบบตรวจสอบภายใน  การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง การทุจริต                  
      4.1.1  มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบ
ตรวจสอบภายใน 
     4.1.2  มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบ
ควบคุมภายใน 
      4.1.3  มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 
       

๓  โครงการ 
 

1   โครงการ 
 
     1   โครงการ 
 

1   โครงการ 

4.2  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
      4.2.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
      4.2.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินใหก้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และว ิธ ีการท ี ่กฎหมาย ระเบ ียบที่
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ 
       

2  โครงการ 
 

1 โครงการ 
 
 

1   โครงการ 
 

4.3  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
    4.3.1  มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    4.3.2  จัดให้มีระบบและช่องทางการร ับเร ื ่อง
ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก  รวมเร็ว  ปลอดภัย  
สำหรับผู้ร้องเรียน 

2  โครงการ 
1  โครงการ 

 
 

      1  โครงการ 
 
 

รวม  มิติท่ี  4 7  โครงการ 
รวมท้ังสิ้น 67 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

 
 
 
 
 
 

มิติท่ี ๑  การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

   ๑.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ัง
ทางราชการการเมือง  ฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

                                   1.1.1  เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบ ัติ   ราชการตามอำนาจหน้าท ี ่และการ
ประพฤติตนตามประมาณจริยธรรม 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี ๑ 

 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (Organization Development : OD) 
ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานจ้างท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ ้ว   ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ    โดยมุ ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรในการทำงานอย ่างมี
ประสิทธิภาพ   จึงถือว่าเป็นสิ ่งที ่สำคัญและจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร หน่วยงานนั้นๆ  ทั้งในด้าน
ความรู้ ความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปะของการเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข งาน
สำเร็จโดยมุ่งสู่องค์กรแห่งความสำเร็จ  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต  ประกอบกับปัจจุบันการ
พัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ  ที่ต้องบริการควรปรับตัวให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตที่
รวดเร็วของผู้รับบริการเช่นกัน  ที่สำคัญต้องอบรมพนักงานเพื่อสร้างทีมให้แข็งแกร่ง พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีความรู้ ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่องค์กรที่มี
ความสุข   สิ่งแรกควรจะพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ ให้มีความรู้ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ร่วมงาน เข้าใจ
ผู้รับบริการ เพื่อให้มีความสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ   สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน  เสริมสร้าง
ความรักความสามัคคี ทำงานเป็นทีม ด้วยสัมมนาสร้างทีม มีผลทางด้านความสุข และความสำเร็จขององคก์ร 
หากองค์กรนั้น ๆ มีบุคลากรที่มีความเป็นทีมหรือ ทีมเวิร์ค สามัคคี รักใคร่ ร่วมใจกัน งานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ดี    
การบริการที่เป็นเลิศ เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีในทุกองค์กร เพราะหากบุคลากรมีจิตสำนึกในการบริการ
แล้ว ผู้ให้บริการและรับบริการจะมีความสุข ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มีมาตรฐาน มีความน่าเช่ือถือ และ
ความศรัทธาขององค์กรนั้น ๆ   องค์กรใด ถ้ามีบุคลากรที่รักองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน จะทำงานอย่างมีความสุข 
และมีผลดีต่อผู้มารับบริการ  จะได้รับการชื่นชมจากผู้มารับบริการ  มีผลต่อประสิทธิภาพของงานและ ทำงาน
อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ  จึงได้จ ัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัต ิการการพัฒนาองค์กร 
Organization Development : OD  ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการท้องถ่ิน และพนักงานจ้างท้องถ่ิน  ข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อให้บุคลากรเกิดความรัก  ความสามัคคี  รู้จักการทำงานเป็นทีม  มีทัศนคติที่ดีต่อ

ตนเองและเพื่อนร่วมงาน  สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงานและทำงานอย่างมีความสุข 
๒.   เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่ความเปน็เลิศ  มีการติดต่อประสานงานทีด่ี  มีการวางแผนใน

การทำงาน มีการทำงานในเชิงรุก  
  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลนางิ้ว    
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  หรือพื้นที่ใกล้เคียง 
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๖. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรม 
  กิจกรรมที่จัดเป็นแบบการจัดทำ OD คือ กิจกรรมที่มีการละลายพฤติกรรม สันทนาการ  
กิจกรรมกลุ่มที่ทุกคนมีส่วนร่วม  ทำให้รู้จักช่วยเหลือกัน  แบ่งปันกัน  สลับกับการบรรยายที่สนุกสนาน  มีสาระ
ตัวอย่างข้อคิดสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

วิธีดำเนินการ 
1. จัดทำโครงการโดยขอความเห็นชอบของคณะผู้บริหารและขออนุมัติงบประมาณ   
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ 
3. ติดต่อประสานงานเรื่องวิทยากรและสถานที่ดำเนินการ 
4. ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการนอกสถานที่โดยจัดในสถานที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะ

ดำเนินการ 
5. ประเมินความพึงพอใจและผลที่ได้รับจากโครงการ 
6. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

๗. ระยะเวลาในการดำเนินการ   

ในช่วงปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณในการดำเนินการ   
งบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน 1๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่แสนบาท

ถ้วน)  เพื่อจ่ายเป็นค่า 
๑. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๓. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
๔. ค่าวัสดุสำนักงาน 
๕. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

๙. ผู้รับผิดชอบ   

   งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  บุคลากรทุกคนในองค์กรมคีวามรัก  ความสามัคคี  รู้จักการทำงานเป็นทีม  สร้างจิตสำนึกที่

ดีต่อการทำงานและทำงานอย่างมีความสุข 
2.  สามารถลดปัญหาข้อขัดแย้งในองค์กร  ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน 
3.  บุคลากรรู้จักพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  เพื่อมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  

ตลอดเวลา  เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น 
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ลำดับท่ี ๒ 

 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับ
บุคลากร องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่การดำเนินการ อย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจำมักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ 
ประสบการณ์ หรือ ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่
มีการปรับปรงุเปลีย่นแปลง หรือเพิ่มเติม จึงส่งผลให้บคุลากรองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ินกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือ การพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ในการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน  

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  

ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
ราชการ 

3. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงาน  โดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1. คณะผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. ประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3. พนักงานส่วนตำบลหรือบุคคลทีผู่้บริหารท้องถ่ินเห็นสมควรให้เข้ารบัการฝึกอบรมครัง้นี้ 

 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
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๖. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำโครงการเพื่อขออนมุัติจากผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน 

2. ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่จัดเตรียมการดำเนินโครงการ 
3. กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู ้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
4. จัดทำเอกสารสง่เสรมิความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
5. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พรอ้มแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
7. รายงานผลการดำเนินการ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ   
งบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
4. ค่าวัสดุสำนักงาน 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

 

๙. ผู้รับผิดชอบ   

งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1. มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและ

สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
2. บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพื ่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที ่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ทำ
แบบทดสอบ/แบบประเมิน) 

ผลลัพธ ์
องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  มีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับในการปฏิบัตงิานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ลำดับท่ี ๓ 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรูด้้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บรหิารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

๒. หลักการและเหตผุล 
  องค์กรปาครองส่วนท้องถิ ่นจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู ้ด ้าน
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น   เพื่อเพิ่มพูนควรรู้  ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน เพื่อให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องขอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
         1.  เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
ราชการ 

3. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  
1. คณะผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. ประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ผู้บริหารท้องถ่ินเห็นสมควรให้เข้ารับการ

ฝึกอบรมครั้งนี้ 
  

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีการดำเนินการ 
1. จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บรหิาร 
2. กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู ้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู ้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องสำหรับ

บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว 

4. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
5. รายงานผลการดำเนินการ 
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๗. ระยะเวลาการดำเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณในการดำเนินโครงการ  

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ

บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 
ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตรมาส) 

2. บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดย
แบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที ่ตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ลำดับท่ี ๔ 

๑. ชื่อโครงการ   :  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
นาง้ิว” 

 

๒. หลักการและเหตผุล  
  ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว  โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว   ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำนอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี ่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่
และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำแนวทางการ
ดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 

ดังนั ้น เพื ่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที ่เชื ่อถือไว้วางใจของประชาชน  
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของระบช่ืุอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความช่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
2.   เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร 

ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ของระบุช่ือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.   เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4.   เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อำนาจในขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อ
ผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม ตามลำดับ 

5.   เพื ่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๔. เป้าหมาย   
1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.  ประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาทอ้งถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3.  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
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๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
1.   จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
2.   กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลใน

องค์กรและสาธารณชน 
3.   ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่

กำหนด 
4.   ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคน

พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ ตามแนวทางและ
รูปแบบที่กำหนด 

5.   ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมลู
ข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและ
ตัวชี ้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด) 

6.   ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ และ รายงานผลการดำเนินการ   
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

1.  มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป มี

ความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม  
ผลลัพธ ์

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานของส่วน
ท้องถ่ินปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   
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1.1.2    ส่งเสรมิจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดมัน่ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชนส์่วน
ตนท่ีจะไม่กระทำการอันเปน็การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ลำดับท่ี 5 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว          

              

๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิ ดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี ้เป็นการกระทำความเยาทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที ่ของรัฐที ่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.   เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3.  เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีจิตสำนึก 

ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรมอันมั ่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน   มุ ่งสู ่การเป็น
ข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.  ประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาทอ้งถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3.  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีการดำเนินงาน 
1.   จัดต้ังคณะทำงานมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่   

อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่าง ๆ 
2.   ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

และจัดทำร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3.   จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.   ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปอ้งกนัผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

5.  จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 

6.  เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของ
หน่วยงาน และสาธารณะชนทให้รับราบ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ  
งบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
4. ค่าวัสดุสำนักงาน 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต  
1.   พนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน ร้อยละ 80 ของจำนวนพนักงานฯ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ
ความรู้)  

2.   มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ชุด  
3.   มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 

ช่องทาง  (เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน เป็นต้น)  
ผลลัพธ์  
พนักงานของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชน์

ส่วนรวมไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.1.3   เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

ลำดับท่ี ๖ 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือป้องกันการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 

   หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกนัได้อย่างมีประสทิธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย  จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนปั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังเพื่อทำให้ปัญหาการทุจริตลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิ
บาลไปปรับใช้กับ"ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอย่างเข้มงวด จริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมไปในทิศทาง  

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จึงจัดทำ
โครงการส่งเสริม ที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน
การทุจริตข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 

          1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน และบุคลากรของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจ
และให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตประพฤติม ิชอบ ( Anti 
Coruption) และมีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในการทำงาน
และการดำเนินชีวิตได้ 

4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำองค์
ความรู้หลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.  ประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาทอ้งถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3.  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
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๖. วิธีดำเนินการ 
  1.  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน  

2.  มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ  

3.  จัดทำกำหนดการ  
4.  ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย 

จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
5. จัดฝึกอบรมตามกำหนดการ  
6.  รายงานผลการดำเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ  
งบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
4. ค่าวัสดุสำนักงาน 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ที่เขา้รับ
การอบรมผ่านการทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่านระบบทดสอบความรูธ้รรมาภิบาล
ออนไลน์ htts ggde.nacc.go.th) 

ผลลัพธ ์ 
1. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำ

หลักธรรมาภิบาล มาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่วม

ต่อต้านการทุจริต  
3. ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นำ 

ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้  
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ลำดับท่ี ๗ 

๑. ชื่อโครงการ :   โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 

   การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่
ความรับผิดชอบแล้วยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จของ
องค์กรอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้าง
จิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดขีอง
สังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรมอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้าง
จิตสำนึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิและความสำเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนตำบลนางิ้ว   

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข  

2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง ช่ือสัตย์สุจริต 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.  ประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาทอ้งถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3.  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
  

๖. วิธีดำเนินการ 
  1.  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้มีอำนาจอนุมัต ิ 

2.  มอบหมายงานให้กบัผูร้ับผิดชอบโครงการ และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ  

3.  กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม  
4. ประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุม่เป้าหมาย 

จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการอบรม และวัสดอุุปกรณ์  
5. ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการทีก่ำหนด 
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6.  รายงานผลการดำเนินการ 
7.   เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ  
งบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  3๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
6. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
8. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
9. ค่าวัสดุสำนักงาน 
10. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1.  มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง  
2.  บุคลากรมีความรู ้ความเข ้าใจหลักคุณธรรม จร ิยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจำวันและการปฏิบัติ งานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบ
ความรู้ แบบประเมินผล)  

ผลลัพธ์  
บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด

วัฒนธรรมองค์กร สุจริตในหน่วยงาน (สำรวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 
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ลำดับท่ี ๘ 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  ประเด็นที่  (21)  การต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเนน้การ
สร้างวัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริม การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจา้หน้าที่ของรัฐใหม้ีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  

 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้าน การทุจริตข้ึน เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารสว่นตำบลนางิ้ว  มีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้าน
การทุจริต สอดส่อง เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทำการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การเป็น
องค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา

ท้องถ่ิน ข้าราชการ  ฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
2.   เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ 

พนักงานทั่วไป  เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

 

๔. เป้าหมาย  
1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.  สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3.  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  

 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีการดำเนินการ 
  1.  จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 

2.  ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่
ข้อมูล 

3.   รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู ้เกี ่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

4.   นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด (เช่น แผนพับ 
จดหมายข่าววีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 

5.  ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู ้ให้บุคลากรในสังกัดได้
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่กำหนด 
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๗. งบประมาณดำเนินการ  
งบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
3. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

๘. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจรติจำนวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 
2. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงาน

ทั่วไป มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 

ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป 

เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดับท่ี  ๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บรกิารเป็นเลิศ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนด

แผนและข้ันตอน การกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน จากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี    พ.ศ. 2546   หมวด 1 และ หมวด 8   ช้ีให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบรหิารกิจการบา้นเมอืง
ที่ดีในเรื่องต่าง ๆ  เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวย ความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง ซึ่งภารกิจที่สำคัญ
คือการบริการประชาชนตามภารกิจและอำนาจ หน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หากพนักงานหรือ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจิตในการให้บริการ และให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะ
ก่อให้เกิดความพึงใจในการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการหากองค์กรมีการยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัล 
พนักงานหรือบุคลากรที่ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ บริการด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะ
เป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอื่น ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการแสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่
พนักงาน บุคลากร ผู้ให้บริการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการต่อไป 

 

เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และ
อำนวยความสะดวกแห้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และ
เพื ่อให้เกิดความพึงพอใจแก่แประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างขวัญและกำลังใจให้
พนักงาน บุคลากร ผู้ให้บริการ ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ จึงได้จัดทำโครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน 
“บริการเป็นเลิศ” 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านบริการยอดเยี่ยม และเป็นต้นแบบให้แก่บุคลากร

คนอื่น ๆ ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม 
2.   เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ 
3.   เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในป้องถ่ิน 
4.   เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ

เช่ือมั่นในองค์กร 
๔. เป้าหมาย  

1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.  สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3.  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
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๖. วิธีการดำเนินการ 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 

2.  คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ต้านบริการเป็นเลิศ 
3.  จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ และเผยแพร่ให้

บุคลากรให้ทราบ 
4.   เชิญชวนให้สำนัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ์เพื่อข้ารับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
5.   คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ โดยประเมินผลจาก

หลักเกณฑ์แกำหนด โดยนำผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากประชาชนมาเป็น
เกณฑ์ในการตัดสินร่วมด้วย 

6.   ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
7.   มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
๘.   เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

และสาธารณชน"รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสายหอกระจายข่าว เป็นต้น 

 

๗. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีพนักงานต้นแบบด้านบริการประชาชนยอดเยี่ยม 
 

ผลลัพธ์ 
1.  ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

2.   จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

 

 

41 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

ลำดับท่ี  ๑๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรตบิุคลากรท่ีปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
และซื่อสัตยส์ุจริต 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ  ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1  และหมวด 8 ช้ีให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบรหิารกิจการบ้านเมืองทีด่ีใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง ห ากพนักงานหรือ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริ ต เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่
พนักงานและบุคลากรคนอื่น ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค ์
1.   เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
2.   เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความ

วิริยะอุตสาหะ และช่ือสัตย์สุจริต 
 

๔. เป้าหมาย  
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบรหิารสว่นตำบลนางิ้ว 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีการดำเนินการ 
1.   แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความ

วิริยะอุตสาหะและช่ือสัตย์สุจริต 
2.   คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติ 
3.   จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 
 

๗. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
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๘. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

งานการเจ้าหน้าที่ และงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และชื่อสัตย์

สุจริต 
 

ผลลัพธ์ 
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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มิติท่ี ๑  การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

   ๑.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถ่ิน 

 1.2.1  เสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษา   
                    ประโยชน์สาธารณะ แยกแยะประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวม 
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ลำดับท่ี  ๑๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางใน

รอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัป
ชันของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวมจากสถานการณ์
ข้างต้น จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการบริหารที่ต้อยพัฒนา 

 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้จัดทำโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ร่วม
ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ทำให้เกิดเป็นค่านิยมที่จะไม่ยอมรับการทุจริต 

 

๓. วัตถุประสงค ์
1.   เพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2.   เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม 
3.   เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
4.   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
 

๔. เป้าหมาย  
1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.  สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3.  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
4.  ประชาชนทั่วไปในเขตตำบลนางิ้ว 

 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีการดำเนินการ 
  1. จัดทำโครงการเพื่อขออนมุัติต่อผูม้ีอำนาจอนุมัต ิ

2. มอบหมายงานใหก้ับผู้รบัผิดชอบโครงการ และผูท้ี่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
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3. กำหนตรปูแบบ/แนวทาง/กำหนดการและหัวข้อการอบรม 
4. ประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัตหาวิทยากร, เชิญกลุม่เป้าหมาย 
5. ดำเนินการตามรูปแบบ/กำหนดการ ทีก่ำหนดไว้ 
6. ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
7. รายงานผลการดำเนินการ 
 

๗. งบประมาณดำเนินการ  
งบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
3. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

๘. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1.   มีการจัดอบรมให้กับประชาชน จำนวน 1 ครั้ง 
2.   ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชนส์่วนร่วมได้ร้อยละ 80 

ของจำนวนผูเ้ข้าร่วม โครงการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
3.   ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ใน

ชีวิตประจำวัน ร้อยละ 20 ของจำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/
แบบทดสอบ)  

ผลลัพธ ์
1. ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม และสาธารณประโยชน์ (สำรวจโดยใช้แบบ

ประเมินติดตามผล)  
2. ประชาชนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (สำรวจ

โดยใช้แบบประเมิน ติดตามผล) 
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ลำดับท่ี  ๑๒ 

๑. ชื ่อโครงการ :  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิรลงกรณฯ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๒. หลักการและเหตุผล 
ป่าไม้เป็นทรัพยากรที ่ม ีความสำคัญยิ ่งของประเทศ  ทั ้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม  แต่ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศที่ผ่านมา  ทำให้มีความ
ต้องการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประชาชนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเรว็  จึงได้มีการบุกรุกทำลายป่าอย่างรนุแรง  ทำให้
พื้นที่ป่าไม้ลดลงเป็นจำนวนมาก  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆ 
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้ให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่า
ชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ ปลูกไผ่ สร้างป่า  สร้างอาหาร สร้างอาชีพ  น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  ประจำปี ๒๕๖๐  ณ  คันดินรอบป่าเอนกประสงค์ บ้านนาโพธิ์ ตำบลนางิ้ว  อำเภอเขา
สวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทั่วไป  ได้
ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการปลูกป่าและ
ฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านนาโพธ์ิ   เพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   
2.   เพื่อส่งเสริมความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรป่าไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกับภาครัฐและภาคประชาชนในกิจกรรม
การปลูกป่าชุมชน 

3.   เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าชุมชนที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
4.   เพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรน้ำ  ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ 
 

๔. เป้าหมาย  
1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.  สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3.  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
4.  ประชาชนในเขตตำบลนางิ้ว 
5.  หน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชน 

 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
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๖. วิธีการดำเนินการ 
 ๑.  ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อขอความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านในเขตตำบลนางิ้ว 
          ๒.  จัดต้ังคณะทำงาน และผู้รบัผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ  
              ๓.  ปลูกป่าชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน 
 
๗. งบประมาณดำเนินการ  

งบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
เพื่อจ่ายเป็นค่า 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
3. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

๘. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1.   เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   
2.  ส่งเสริมความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรป่าไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกับภาครัฐและภาคประชาชนในกิจกรรม
การปลูกป่าชุมชน 

3.   ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชุมชนที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
4.   ลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรน้ำ  ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ    
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ลำดับท่ี  ๑๓ 
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พนะนางเจ้าสิริกติิ์พระบรมรานินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนในทุก

ภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้  และแหล่งน้ำ  โดยช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่า
ไม้  และสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่  และป่าไม้คือแหล่งน้ำของประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยรัฐบาลได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาดำเนินการ  และ
รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกันป้องกัน  และรักษาผืนป่าไม้ที่มีอยู่ของประเทศไทยรวมทั้งเร่งฟื้นฟูและเพิม่
จำนวนป่าไม้มาโดยตลอด 

 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีพระชนมพรรษา 
90  พรรษา 12 สิงหาคม 2565  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์
สมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   องค์การบริหารตำบลนางิ้ว  จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพนะนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรานินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิรินาถ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชน

พรรษาครบ 90  พรรษา 12 สิงหาคม 2565   
2.   เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่   เป็นการดูดซับน้ำตามธรรมชาติ  นำความชุ่มช้ืน

คืนมาสู่ชุมชน  
3.  เพื ่อฟื ้นฟูดินเสื ่อมโทรมลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินเพื ่อความอุดม

สมบูรณ์ในให้กับดิน  
4.  เพื่อปลกูจิตสำนึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและป่าไม้  ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบล

นางิ้ว 

๔. เป้าหมาย  

1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.  สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3.  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
4.  ประชาชนในเขตตำบลนางิ้ว 
5.  หน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชน 
6.  เด็กและเยาวชนในชุมชน 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
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๖. วิธีการดำเนินการ 
 ๑.  ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อขอความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านในเขตตำบลนางิ้ว 
          ๒.  จัดต้ังคณะทำงาน และผู้รบัผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ  
              ๓.  ปลูกป่าชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน 
 
๗. งบประมาณดำเนินการ  

งบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
เพื่อจ่ายเป็นค่า 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
3. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิรินาถ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชน

พรรษาครบ 90  พรรษา 12 สิงหาคม 2565   
2.   รณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่   เป็นการดูดซับน้ำตามธรรมชาติ  นำความชุ่มชื้นคืน

มาสู่ชุมชน  
3.  ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินเพื่อความอุดมสมบรูณ์ใน

ให้กับดิน  
4.  ปลูกจิตสำนึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและป่าไม้  ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลนางิ้ว 
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1.2.2 เสรมิสรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในก ปานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ลำดับท่ี ๑๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติ  เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580)  เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความสำคัญกับการปลูกฝงัให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนใหท้กุ
ภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึก ความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้องสร้างความ
ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการ
ลงโทษผู้กระทำผิดหรือผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่น้ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แกป่ระชาชน 
2.  เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจรติให้แก่ประชาชน 
3.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาในชีวิตประจำวัน 

 

๔. เป้าหมาย  

ประชาชนในเขตตำบลนางิ้ว  จำนวน  70  คน 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีการดำเนินการ 
  1.   จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 

2.   มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 

3.   กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
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4.  ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 

5.   ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด 
6.   รายงานผลการดำเนินการ 
 

๗. งบประมาณดำเนินการ  
งบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
3. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

๘. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1.   มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
2.   ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง สามารถนำไปปรบัใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 

ผลลัพธ ์
ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรบัใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินคิตตามผล) 
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ลำดับท่ี ๑๕ 
๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการจัดทาเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม หลักคณุธรรมจรยิธรรม 
                     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา ๗๖  ได้บัญญัติให้รัฐพึง

จัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานน้ัน ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงไดจ้ัดทำระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ว่า
ด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
พ.ศ. ๒๕๖5   ประกาศ  เมื่อวันที่ ๑9  ตุลาคม  ๒๕๖4  ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล นางิ้ว  พ.ศ. ๒๕๖5 ประกาศ
เมื่อวันที่ ๑9  ตุลาคม  ๒๕๖4 และระเบียบ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ินองค์การบริหารสว่นตำบลนางิ้ว  พ.ศ. ๒๕๖5 ประกาศเมื่อวันที่ ๑9  ตุลาคม   
๒๕๖4   รวม ๓ ฉบับ และได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกันแล้ว  รวมถึงการจัดทำค่านิยมหลัก
เพื่อปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนยึดถือปฏิบัติ และได้
ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน  รวมถึงการจัดทาค่านิยมหลัก และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริของรัชกาลที่ ๙ เพื่อปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เพื่อให้
บุคลากรทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไปได้ยึดถือปฏิบัติ และได้ สอดแทรกแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วเป็นประจำ
ทุกปีด้วย 

 

๓. วัตถุประสงค ์
1.   เพื่อให้ค่านิยมหลักในการยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา

ท้องถ่ิน  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง 
2.   เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกส่วนเป็นผู้มีจริยธรรม มีคุณธรรมในการ

ให้บริการแก่ประชาชน 
3.   เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกส่วนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการทำงานเพื่อประชาชน 
4.   เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนพึงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดาเนินชีวิตและการทางานให้บรรลุผล 
 

๔. เป้าหมาย  
1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.  สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3.  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น 
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๖. วิธีการดำเนินการ 
  1.  จัดทำบันทึกเสนอความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาอนุมัติ 

2.  จัดทำระเบียบระเบียบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตำบล   และพนักงานจ้าง ของขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  พ.ศ. 
๒๕๖5  ระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ ้ว  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. 
๒๕๖5   เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  พิจารณาลงนาม 

๓.  จัดทาระเบียบสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว จังหวัดขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๖5 เสนอประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว พิจารณาลงนาม 

๔.   จัดทาประกาศและประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรทุกคนและประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน 
๕.   ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางเสียงตาม

สายขององค์การบริหารสว่นตำบลนางิว้ วารสารขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯ จดหมาย
ข่าวของขององค์การบริหารสว่นตำบล ฯ เพื่อให้บุคลากรและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

 

๗. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

งานการเจ้าหน้าที่ และงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.   บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกส่วนที่เกี ่ยวข้องมีหลักการที ่ใช้สำหรับการ

ปฏิบัติงานให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต 
2.   เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนมีจิตสานึกที่ดีในการให้บริการประชาชน 
3.   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพึงคำนึงถึงหลักจรรยาวิชาชีพในการทำงาน 
4.   บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนพึงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ   

ดำเนินชีวิตและการทำงาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
นางิ้ว 
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ลำดับท่ี ๑๖ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตโรงเรียนภายในตำบลนาง้ิว 

๒. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ   ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา   โดยยึดหลักคุณธรรมนำ
ความรู้   สร้างความตระหนัก  สำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย  พัฒนาคนโดยใช้ คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู ้ที่เชื ่อมโยง ความร่วมมือของ
สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน ศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มี
ความรู้และอยู่ดีมีสุข  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว
ทางการดำเนินชีวิต  แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดกว่า  30  ปีตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ   
และเมื่อภายหลังได้ทรงย้ำแนว ทางการแก้ไข  เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ   โรงเรียนในเขตตำบลนางิ้ว   เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการศึกษาแบบกึ่งสงเคราะห์ โดยมี
ทั้งนักเรียนไป – กลับ   ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดย เกษตรกร
ส่วนใหญ่ ทำการเกษตรในลักษณะการปลูกพชืเชิงเดี่ยวราคาสินค้าเกษตรถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลาง เกษตรกร
ยังขาดองค์ความรู้    ในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรที่เหมาะสม ทำการเกษตรแบบพึ่งพาสารเคมี 
ทำให้ต้นทุนในการ ผลิตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องต้องแบกรับภาระการขาดทุน ทุกๆ ปี    
 

โรงเรียนในเขตตำบลนางิ้ว  ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาในชุมชนประกอบกับทางโรงเรียนได้น้อม
นำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน  เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้เป็นคนดี   มีความรู้  และอยู่อย่างพอเพียง  อันจะเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ตลอดทั้งโรงเรียนยังมีนักเรียน  ที่ต้องประกอบอาหารเพื่อรับประทาน
เองจึงได้จัดทำโครงการ  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตโรงเรียนภายในตำบลนางิ้วข้ึน  โดยได้น้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ ตามหลัก
เกษตรทฤษฎีใหม่ เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการปลูกพื้นหมุนเวียนอย่าง
เกื้อกูลควบคุมผลผลิตให้เพียงพอและเหมาะสมเน้นการผลิตเพื่อ  การบริโภคและจำหน่ายในชุมชนเป็นหลัก
เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของรายทั้งยังเป็นการเผยแพร่แนวคิดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทำ
การเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองและอยู่
อย่างพอเพียงและสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้  และแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมได้รับประสบการณ์  ปฏิบัติจริงและสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2.   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์  
3.   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การออมเงิน และการใช้เงินได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
  

๔. เป้าหมาย 
  เด็กนักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตตำบลนางิ้ว เข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
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๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีการดำเนินการ 
  ๑. ประชุมวางแผนโครงการ  
  ๒. เขียนโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนจากทาง องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
  ๓. ดำเนินโครงการ 
  ๔ รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ  

งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  135,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสาม
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)   

๙. ผู้รับผิดชอบ  

กองการศึกษา ฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
1.   นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมได้รับประสบการณ์  ปฏิบัติจริงและสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2.   นักเรียน ได้เรียนรู้ และการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์  
3.   ส่งเสริมการเรียนรู้ การออมเงิน และการใช้เงินได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
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1.๒.๓   เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
 

ลำดับท่ี  ๑7 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต  
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการ กระจายอำนาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งนำไปสู่การพัฒนา
ทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ได้กำหนด 
กลยุทธ์ด้าน การป้องกันและเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรูแ้ละจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมสี่วนร่วมในการต่อต้านทุจรติ รวมถึง
สร้างลักษณะนิสัยไม่โกง และไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 

  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจาก
การสร้าง จิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้
ประชาชนจากทุกภาคส่วน มีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้าน

การทจุริตให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน  
2.   เพื่อรณรงค์ใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตาม

มาตรฐานทาง คุณธรรมและจริยธรรม  
3.   เพื่อประชาสมัพันธ์บุคคลตัวอย่างที่ดีดำรงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรอื

บุคคลภายนอก  
4.   เพื่อเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตคอร์รปัช่ันไปสูป่ระชาชน

ทุกภาคส่วน 

 

๔. เป้าหมาย 
  เด็ก  เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่ องค์การบรหิารสว่นตำบลนางิ้ว  จำนวน  ๑๐๐  คน 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  
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๖. วิธีดำเนินการ 
  1.  จัดหาข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทจุริต  

2.  จัดทำสื่อในรปูแบบตามช่องทางทีก่ำหนดไว้  
3.  เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่  
4.  จัดกจิกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่าง ๆ  
5.  ประเมินติดตามผลการดำเนินการ  
6.  รายงานผลการดำเนินการ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผูร้ับผิดชอบ  
  สำนักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 

1.   เผยแพร่สือ่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทจุริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
2.   มกีารรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตตำบล  ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
 

ผลลัพธ ์
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจและมีความ

ตระหนักร่วมกัน ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (สำรวจโดยใช้
แบบประเมินผล)  

2. ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ (สำรวจจากรายช่ือเครือข่ายต่อต้านการทุจริต) 
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ลำดับท่ี  ๑๘ 
 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกยีรติหน่วยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ ์ 
 

2. หลักการและเหตผุล  
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน

นิยม ทำให้การ มีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่น ๆ  

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว  จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติ
คุณแก่ผู้กระทำความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่าน้ันให้รว่มกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็น แบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความ
ดีและคุณธรรม เป็นรากฐาน อันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื ่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื ่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม 
2.   เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ

ท้องถ่ิน  
3.   เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแกห่น่วยงานและบุคคลที่ดำรงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
4.   เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างทีด่ี

อันเป็นกุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมาก
ยิ่งขึ้น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.  สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3.  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  

 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
1.   แต่งตั้งคณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัตตินให้เป็นที่

ประจักษ์ 
2.   คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤตปิฏิบัติ

ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
3.   จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ์และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
4.   คณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ์ 
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5.   ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

6.   ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตหิน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็น ที่ประจักษ์  

7.   รายงานผลการดำเนินงาน 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
จำนวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

ผลลัพธ ์
1.   มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดปีรากฏต่อสังคม 
2.   ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีขวัญกำลงัใจ และมีจิตสำนึกปฏิบัติตน

เป็นประโยชน์ต่อ สงัคม มีความซื่อสัตย์สจุริต 
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ลำดับท่ี ๑๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

๒. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความตอ้งการ
ของประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอำนาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การพัฒนาท้องถ่ินโดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมการชุมชน เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทำ
หน้าที่ในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอื่น ๆ 

เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชน ต้องอุทิศเวลา 
แรงกาย แรงใจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้จัดให้มี
กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
การดำรงตำแหน่ง 

๓. วัตถุประสงค์ 
  1.   เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์ 
  ส่วนรวมปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง 

2.  เพื ่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และ
แบบอย่างที่ดีต่อสังคมให้มีขวัญและกำลังใจ 

 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๑.  ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 

2.  จัดทำประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 
3.  จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
4.  รายงานผลการดำเนินการ 
6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
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๘. งบประมาณดำเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่จนครบ

วาระ 4 ปี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผลลัพธ์ 
1.   มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถ่ิน 
2.   ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกบำเพ็ญ

ประโยชน์สาธารณะในท้องถ่ิน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖2 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

ลำดับท่ี ๒๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ :    กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนตำรงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพือ่
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว   ผู้ที่ทำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อย่าง
สม่ำเสมอ  

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู ้ทำความดี มีความซื ่อสัตย์สุจริต และผู ้ทำ
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ องค์การบริหารสว่นตำบลนางิว้  โดยการมอบใบประกาศเกยีรติคุณเพือ่
ยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัด
กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  1.   เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ 
    บริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

2.   เพื่อส่งเสริมการสรา้งแรงจงูใจใหป้ระชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตระหนักถึงความซื ่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 

3.   เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตระบุช่ือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีค่านิยม ยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1.  ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลนางิ้ว 
2.   ผู้ทำคุณประโยชน์ และมสี่วนร่วมในกจิกรรมขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
  1.   จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพจิารณาในการ 

คัดเลือกบุคคล หน่วยงานองค์กรดเีด่น 
2.   คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
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3.   จัดกิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุ่คคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่
ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสงูสุด 

4.   รายงานผลการดำเนินการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  งานการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
จำนวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผูท้ำคุณประโยชน์หรอืเข้าร่วมในกจิกรรมขององค์การ

บรหิารส่วนตำบลนางิ้ว ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
ผลลัพธ ์
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 

และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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มิติท่ี ๑  การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

   1.3  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความ

ซื่อสัตย์สุจริต และการต่อด้านการทุจริต 
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ลำดับท่ี ๒๑ 

๑. ชื่อโครงการ :    โครงการสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
(กิจกรรม “โตไปไมโ่กง”) 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม   ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรร์ัปชันและการโกงทุกรูปแบบ   โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542  มาตรา 16  ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง  ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  มาตรา 6  ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดต้ั ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็น
การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต 
2.   เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน  

เพื่อรักษาประโยชน์สวนรวม 
3.   เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและ

การโกงทุกรูปแบบ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จำนวน  70  คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
1.   จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
2.   แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
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3.   ดำเนินการตามโครงการ 
4.   สรปุผลการดำเนินการตามโครงการ  
5.   รายงานผลการดำเนินการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 

งบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
เพื่อจ่ายเป็นค่า 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
3. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1.   เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ได้รับการฝกึอบรม จำนวน 100 คน 
2.   เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนำความรู้

ประสบการณ์ที่ได้รบัมาปรบัใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 
80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 

 

ผลลัพธ ์
1.   เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
2.   เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รปัชันและการโกงทกุ

รูปแบบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
3.   เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที ่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื ่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.3.2 เสรมิสรา้งจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ลำดับท่ี ๒๒ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรยีนคณุธรรม 

2. หลักการและเหตผุล/ความเป็นมา 
 

  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู ้ต้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542มาตรา 6 ที่กำหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มีศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี
สิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการภายใน
ท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่
สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ต้านจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กบัตนเองดว้ย
คุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติใน
ที่สุด 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น

ของศาสนาที่ตนนับถือ 
2.   เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
3.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4.   เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการ

ต่อต้านการทุจริต 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  นักเรียน ช้ันอนุบาล-ประถมศึกษาของโรงเรียน  จำนวน  6 โรงเรียน ในเขตพื้นทีอ่งค์การ
บรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  จำนวน 100  คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
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๖. วิธีดำเนินการ 
1.   จัดทำคำสั ่งแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดอบรมให้ความรู ้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม 

หลักสูตรต้านทุจริตในโรงเรียน 
2.   จัดประชุมคณะทำงานในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานในการ

เตรียมความพร้อมเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3.   ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณ

และพัสดุของสถานศึกษา 

4.   จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ 
5.   ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
6.   สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
7.   รายงานผลการดำเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

นักเรียนช้ันอนุบาล - ประถมศึกษา ได้รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ ร้อยละ 100 

ผลลัพธ ์

1.   จำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา นำความรู้ด้านหลักธรรมมาปฏิบัติและ
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตาม/แบบสอบถามครู) 

2.   เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้
ดำเนินชีวิต ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตาม/แบบบันทึกความดี) 
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มิติ ท่ี ๒  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

2.1   การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กยปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 
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ลำดับท่ี ๑ 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการปรบัปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมลูข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชน 

๒. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมี
โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชน
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดู
ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ  
ของหน่วยงาน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน 
2.   เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
3.   เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
4.   เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  

๖. วิธีดำเนินการ 
  1.   จัดต้ังคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการให้ 

      มีการเผยแพร่อ้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
2.   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3.  จัดต้ังหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.  จัดทำสื่อประชาสมัพันธ์เผยแพรบ่ทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
     รวมทั้งมีการ แสดงข้อมลูการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน  

สมบรูณ์ และเป็นปจัจุบันทางเว็บไซต ์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ  
5.  จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ ่นเพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ผ่านสื ่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ 
สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่าย งบประมาณ 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที ่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับที่กำหนด แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

6.   จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อ
สอบถามหรือ ขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ เช่น - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลา
ทำการ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบรกิาร
ที่จะติดต่อสอบถาม/ ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม กล่อง/ผู้รับฟังความคิดเห็น การประชุม รับฟังความคิดเห็น 
สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  

7.   ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
และ/หรือระบบ ศูนย์รับแจ้ง  

8.   จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
9.   จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผล

เสนอผู้บริหาร 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1.   มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5  ช่องทาง 
2.   มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบช่ืุอองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  (ใช้แบบ

สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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ลำดับท่ี ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ  :   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารท่ีสำคัญและหลากหลาย 
 

๒. หลักการและเหตผุล 
  เนื ่องจากได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๑  ซึ ่งกำหนดให้
หน่วยงานราชการต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนทราบ   ยกเว้นข้อมูลข่าวสารบาง
ประเภทที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี ได้กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารราชการและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบบริหารงานของหน่วยงานราชการ  และหลักความโปร่งใสโดยการทีห่น่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสารที่จำเป็นให้แก่ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารและปฏิบัติ
ราชการใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  ฉะนั้น การที่จะให้ท้องถ่ินมีความเจริญก้าวหน้า  และประชาชนรู้สึกอยาก
มีส่วนร่วมกับการบริหารกับองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมากยิ่งขึ้น   โดยเป็นไปตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   จึงได้ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ   ให้ประชาชนในชมุชน
ได้รับทราบอยู่เสมอได้แก่เอกสารข้อมูลต่าง  ๆ  จากหน่วยงานอื่น  ข่าว  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  เจ้าหนา้ที่ผู้ให้
ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลกลาง ที่สามารถสืบค้นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ ้วบอร์ด   ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ ้ว   โทรศัพท์สานักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วเป็นต้น   เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางการรับรู้ที่มีความหลากหลาย 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื ่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว

หลากหลายช่องทาง 
๒.   เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบความเคลือ่นไหวของข้อมลูข่าวสารที่เป็นปจัจบุันและทันต่อ 
      เหตุการณ์ 
๓.   เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารเพื่อการมสี่วนร่วมต่อการบรหิารราชการของ

องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว   
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป 
 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก ่ 
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- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
- งบประมาณรายจ่ายประจำป ี 
- แผนการดำเนินงาน  
- แผนอัตรากำลงั  
- แผนการจัดหาพัสด ุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ข้อมูลรายรบัและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผูบ้รหิารท้องถ่ิน  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป ี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการ  
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  

  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

      จากหลายช่องทาง 
๒.   ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นปัจจุบัน 
๓.   ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
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ลำดับท่ี ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ  :   มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล
นาง้ิว 

๒. หลักการและเหตผุล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์อิสระตาม
กฎหมาย มีอำนาจหน้าที่บริหารภายในเขตพื้นที่ตามงบประมาณของตนเอง  ทั้งที่ได้มาจากรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลฯ จัดเก็บเอง และ ที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่น ซึ่งอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่น
ตำบล  เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐ 
และมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้น 
 

เนื ่องจากได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ ่งกำหนดให้
หน่วยงานราชการต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนทราบ  ยกเว้นข้อมูลข่าวสารบาง
ประเภทที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ  ประกอบกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี ได้กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารราชการและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบบริหารงานของหน่วยงานราชการ และหลักความโปร่งใสโดยการที่หน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่จำเป็นให้แก่ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารและปฏิบัติ
ราชการใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  ฉะนั้น การที่จะให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า และประชาชนรู้สึก
อยากมีส่วนร่วมกับการบริหารกับองค์การบรหิารสว่นตำบลนางิ้วมากยิ่งขึ้น   โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่กลา่ว
ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   จึงได้ดำเนินการให้มีหลากหลายช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการต่าง ๆ ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบอยู่เสมอ ได้แก่ เอกสารข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานอื่น 
จดหมายข่าว แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถสืบค้นได้จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์กลางเว็บไซต์   บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย  โทรศัพท์สำนักงาน และ  เฟซบุ๊ค ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นต้น  เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางการรับรู้ที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมลูข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว และ

หน่วยงานอื่นๆ หลากหลายช่องทาง และรวดเร็วยิ่งขึ้นตามความสะดวกและเหมาะสมของ
แต่ละบุคคล 

๒.   เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบความเคลือ่นไหวของข้อมลูข่าวสารที่เป็นปจัจบุันและทันต่อ 
เหตุการณ์ 

๓.   เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารเพื่อการมสี่วนร่วมต่อการบรหิารราชการของ
องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๑.   การแจง้การดำเนินการมาตรการดังกล่าวใหง้านประชาสัมพันธ์ได้ทราบ 

๒.   เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ตามช่องทางที่มีอยู่ทัง้หมด 
3.   รายงานผลการดำเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.   ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมลูข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว จากหลาย

ช่องทางและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๒.   ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นปัจจุบัน 
๓.   ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
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2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ  
 

ลำดับท่ี  ๔ 

๑. ชื่อโครงการ :    โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบรหิารงานต่าง ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการตำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสงัคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั ้น เพื่อให้การบ ริหาร
งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้ทุกโครงการและกิจกรรม 

 

๓. วัตถุประสงค ์
1.   เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและ

กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
2.   เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ

บาล 
3.   เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1.   บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

2.   ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีดำเนินการ 
1.   รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
2.   เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้

ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ 
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3.   จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

4.   ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
5.   จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับ

พัสดุ เช่นสังเกตการณ์ ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การ
ตรวจรับพัสด ุเป็นต้น 

6.   ประชุมกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
7.   รายงานผลการดำเนินการ และเผยแพรผ่ลการดำเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ

สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
7.1) ผลการดำเนินโครงการ 
7.2) รายงานการกำกบัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
7.3) รายงานสรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบ

กำหนด 
7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดอืนและรายปี 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1.  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  

2.  มีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง  

ผลลัพธ ์ 

จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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ลำดับท่ี  ๕ 
๑. ชื่อโครงการ :    กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารการบริหารงบประมาณ การรบั - จ่ายเงิน ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

๒. หลักการและเหตผุล 
  การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ ้ว เป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหาร
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เจ้าหน้าที ่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที ่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ 
จัดทำใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ  
  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัด
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบรหิารงบประมาณขององค์การบริหารสว่นตำบลนางิว้ ส่งผลให้เกิดการ
ใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้   

๓. วัตถุประสงค์  
๑.   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
๒.   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบรหิารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์การ

บริหารส่วนตำบลนางิ้วต่อสาธารณชน 

๔. เป้าหมาย 

  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีการดำเนินการ 
-   รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่
ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ รายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

  -   มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
-   มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกำหนดให้มีภาค

ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
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-   เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
-   สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง

ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.   มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์การ

บริหารส่วนตำบลนางิ้ว ต่อสาธารณชน  และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
๒.   ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการโครงการ การรับ

จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วทำให้เกิดความโปร่งใส  
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ลำดับท่ี  ๖ 
 

๑. ชื่อโครงการ :   กิจกรรมส่งเสรมิประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 

๒. หลักการและเหตผุล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   ยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑)   จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง 
  

เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการข้ันตอนจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้ว   โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพื่อส่งเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรอืการบรหิารราชการในระบบเปดิจากการปฏิบัติจริง  และสามารถพัฒนาระดับการเปดิ
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย 
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื ่อตอบสนองความต้องการและเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อ

จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
๒.   เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
๓.   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ 

และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๔. เป้าหมาย 
  เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อ- จัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 
 

 ๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
๑.  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้

สังเกตการณ์ในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
๒.   จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวขอ้ง

กับพัสดุ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทน
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ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

๓.   ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการที่สำคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่าน
ทางเว็บไซด์ และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง  และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการ
จัดซื้อ- จัดจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
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2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  

ลำดับท่ี ๗ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

๒. หลักการและเหตผุล 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคบัที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ ้ว จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร ่วม 
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล นางิ้ว ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน สร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย

ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
๒.   เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง 

การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีการดำเนินการ 
  ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

-   แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั ้งองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ ้ว ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

-   การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ  โดยการติดประกาศหน้าที ่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ ้วและ 
ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

-   มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
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-   ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 

-   การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
-   แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วได้ดำเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

-   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส 

-   มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
-  นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงาน

บุคคล 
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

-  แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

-   มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 

-   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

-   มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา 
เป็นต้น 

-   นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงาน
บุคคล 

-   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงาน
ทราบโดยทั่วกัน 

๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
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๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้นำผลการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงาน

บุคคลต่อสาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
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ลำดับท่ี  ๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

 

๒. หลักการและเหตผุล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่ระบุ
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ดังนั ้นเพื ่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิว้ได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ
มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วเพื่อให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

1.   เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฏข้อบังคับที่กำหนด
ไว้ เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ 

2.   เพื ่อกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กำหนด 

3.   เพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกบั
การปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

4.   เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  สำนักปลัด / กองคลัง/ กองช่าง /กองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
1.   จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่

ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
2.   ประชุมคณะทำงานฯ 
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2.1.  กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่
ข้อมูลของระบุชื ่อองค์กร“ปกครองส่วนท้องถ่ิน ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจบุันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสื่อออนไลน์รูปแบบอืน่ ๆ  
และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น 

2.1.1.  ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2.  การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E - Service  

2.1.3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ ่ายงบประมาณ
ประจำปี รายงานการกำกับ ติตตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการ จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

2.1.4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5. การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และการเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม  

2.2.  กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการให้บริการ ต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน  

3.   ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  

4.   รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ให้ผู้บริหารทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานธุรการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
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  ผลผลิต  
1.  มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์

ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย 
ใน 5 ประเด็น ดังนี้ - ข้อมูลพื้นฐาน - การบริหารงาน - การบริหารเงินงบประมาณ - การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล – การส่งเสริมความโปร่งใส 

2. มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้ 
3. กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนด 
4. กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 

ผลลัพธ์ 
1.  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของระบุชื่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
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มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๒    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

2.2.1  การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงาน
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร 
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ลำดับท่ี  ๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการแสดงเจตนารมณใ์นการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผูบ้ริหาร 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคณุธรรม และความโปร่งใส 

๒. หลักการและเหตผุล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิว้  เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
ในระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
รวมทั้งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้ องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

 

๓. วัตถุประสงค ์
1.   เพื่อส่งเสริมให้ผู้บรหิารระบุช่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลัก

คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ 
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2.   เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว สู่การรับรู้ของสาธารณชน 

3.   เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

 

๔. เป้าหมาย 
1.   คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.   ประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3.   พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
๔.   ประชาชนทั่วไป 

 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีดำเนินการ 
  1.   จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 

2.   กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
3.   จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
4.   ผู ้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื ่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำ

แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตฯ 
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5.   จัดต้ังคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.   จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
7.   เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด 
8.   ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
9.   ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
10. รายงานผลการดำเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2570 

๘. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1.  มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2.   มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบ้รหิาร เพื่อพฒันาหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 

3.   มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพือ่ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บรหิารส่วนตำบลนางิ้ว พ.ศ. 2560 - 2570 

 

ผลลัพธ ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน   (85 คะแนน
ข้ึนไป) 
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2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน  
 

ลำดับท่ี 10 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ No Gift Policy 

๒. หลักการและเหตผุล 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2560) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยม
ของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความ ซื่อสัตย์
สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ”อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติ
มิชอบ ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้
ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิว้  เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
ในระดับท้องถ่ินเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน มีการบริหารให้
เป็นไปตาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำ
อันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือกาตัดสินใจในการปฏิบตัิหน้าที่ซึง่นำไปสู ่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 

๓. วัตถุประสงค ์
1.   เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว   
2.   เพื่อแสดงเจตจำนงสจุริตของผูบ้รหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรของ

องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  มีวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy 

๔. เป้าหมาย 
1.   คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.   ประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3.   พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีดำเนินการ 
1.   ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพือ่ร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไมร่ับ - 

ไม่ให้” 
2.   จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พรอ้มแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift 

Policy 
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3.   ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 
4.   เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แกบุ่คคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้

รับทราบโดยทั่วกัน 
5.   ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
6.   รายงานผลการดำเนินการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1.   มีประกาศใช้ NOGift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
2.   ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         

ดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สำรวจโดยใช้แบบ
ประเมิน/แบบสำรวจ) 

 

ผลลัพธ์ 
ผู ้บริหารท้องถิ ่น สมาชิกสภาท้องถิ ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ไม่มีเรื่อง

ร้องเรียนเรื่องสินบน 
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ลำดับท่ี  ๑๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการเสริมสรา้งวัฒนธรรมการให้บรกิารอย่างเท่าเทียมกัน 

๒. หลักการและเหตผุล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที ่ด ี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั ้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู ้รับบริการ เพื ่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการ
สาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ  ได้อย่างทั่วถึง รวมถึง
การอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย 
ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องขอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือ
พวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 

เพื ่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และ
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
 

๓. วัตถุประสงค ์
1.   เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลกัธรร

มาภิบาลของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
2.   เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดขององค์การบริหารส่วน

ตำบลนางิ้ว  ให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
3.   เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในท้องถ่ิน 
4.   เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ

เช่ือมั่นในองค์กร 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้าง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
ทุกคน 
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๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
  1.  ผู้บริหารกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน 

2.  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
3.  ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทาง/แผนงานในการดำเนินงาน 
4.  จัดทำแนวทาง/แผนงานการดำเนินงาน 
5.  ช้ีแจงแนวทาง/แผนการการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.  ดำเนินการตามแนวทาง/แผนการดำเนินงาน 
7.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
8.  รายงานผลการดำเนินการ 

 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 

  ไม่ได้ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1.   มีการกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
2.   มีแนวทางแผนการดำเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

 

ผลลัพธ ์
1. ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 

2. จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับท่ี ๑๒ 

 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

 

๒. หลักการและเหตผุล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานโดยการจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล
นางิ้ว”  เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 

๓. วัตถุประสงค ์
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๔. เป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
  1.  จัดต้ังคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

2.  ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 
     2.1.   วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) 
     2.2.   จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการกำหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนด
แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

3.   เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรง่ใสบนเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงช่องทางอื่น ๆ 

4.  ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม
และความโปร่งใส 

5.  ปฏิบัติตามมาตรการ 
6.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
7.  รายงานผลการดำเนินการ 
8.  เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ  

  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรง่ใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

ผลลัพธ ์
องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน  (85 คะแนน

ข้ึนไป) 
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ลำดับท่ี  ๑๓ 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการสรา้งความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 

๒. หลักการและเหตผุล 
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้
มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีาร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 

การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมเพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ องค์การบริหารส่วนตำบล
นางิ้วจึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค ์
  1.  เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปรง่ใสในการบริหารบุคคลของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วน 

   ท้องถ่ิน 
2.   เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมรีูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปรง่ใสสามารถ

ตรวจสอบได ้
3.   เพื่อเป็นการป้องกันการทจุริตในการแสวงหาประโยชนจ์ากการปฏิบัติงานด้านบรหิารงาน

บุคคล 
4.  เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพ

ได้คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างทุกคน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วทุกคน 
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๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  
 

๖. วิธีดำเนินการ 
1.   ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตาม

กฎหมาย 
2.  จัดประชุมหน่วยงานช้ีแจงบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
3.  จัดต้ังคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
4.  จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและ

รวบรวมความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
5.  คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล    

 - มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา
ให้ทำงานส่วนตัวที่มีใช่งานรายการ 

  - มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ใน
การเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากรมาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 
(ITA) มาใช้ในการเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

 -  มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้ง
ให้เป็นพนักงาน 

 - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ฯลฯ 
6.  ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
7.  ดำเนินการตามมาตรการ 
๘.  รายงานผลการดำเนินการ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

๘. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
- มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน  จำนวน  1  มาตรการ 
 

ผลลัพธ ์
- ข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบรหิารงานบุคคลของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ลดลง 
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ลำดับท่ี  ๑๔ 
๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “สรา้งความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

๒. หลักการและเหตผุล 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงานซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงนิเดือนเป็นเรื่องลำดับต้น ๆ  ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  
 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว     จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 

๓. วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได้ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน   พนกังานส่วนตำบล  และพนกังานจ้างทุกคนในสังกัดองค์การบรหิารส่วน
ตำบลนางิ้ว ทุกคน 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

3.  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่
ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4.  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการเสนอมา 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ –๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการในสงักัดองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนข้ันเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

(เข้าสำรวจโดยแบบประเมิน) 
 

ผลลัพธ ์
ข้อร้องเรียนในการเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ลำดับท่ี ๑๕ 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการ
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลาก 

๒. หลักการและเหตผุล 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงานซึ่งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล รวมทั้งให้ความสำคัญกับผล
ของการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอีกด้วย จึงส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถ่ินมีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของตนเองโดยมีการประเมินบุคคล โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถ่ินในตำแหน่งที่ปฏิบัติ และประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับจากการปฏิบัติงานของพนักงานสว่นท้องถ่ินผู้นั้นตาม
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ กจ.กท.หรือ ก.อบต. กำหนด 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้จัดทำมาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ในการให้บริการมาใช้ในการเลื ่อนขั ้น เลื ่อนเงินเดือน ของบุคลากร เพื ่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบ และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสทิธิผล 
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค ์
  1.  เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

2.  เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจจากการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างทุกคนในสังกัดองค์การบรหิารส่วน
ตำบลนางิ้วทกุคน 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
1.   จัดทำมาตรการนำผลการประเมินความพงึพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ใน

การเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
2.   จัดทำประกาศและแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการนำผลการประเมินความพึง

พอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนข้ัน เลือ่นเงินเดือน ของบุคลากร 
และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

3.   แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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5.   ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้
พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอ  ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความ
เป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

6.   คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนช้ัน เงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

7.   คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณา
ทบทวน ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเสนอมา 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

ประชาชนผูร้ับบริการขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บรกิารของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 

ผลลัพธ ์
จำนวนข้อร้องเรียนการใหบ้รกิาร/จำนวนเรือ่งร้องเรียนทุจรติ ลดลง 
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ลำดับท่ี  ๑๖ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 

๒. หลักการและเหตผุล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้จัดทำกิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี”  เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง เกิดความคุ้มค่าและ มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจา่ยเงนิตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื ่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ ้ว  มีส่วนร่วมในการติดตาม 

ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
2.   เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 
3.   เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำใหเ้กดิความเสียหายแกท่างราชการ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลงั  องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิว้ทุกคน 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
  1.  จัดต้ังคณะทำงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปี 

2.  จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบกิจ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดอืน/ประจำ
ไตรมาส 

3.  จัดต้ังคณะทำงานเพือ่ตรวจสอบการเบกิจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความ
ถูกต้อง (Cross Check) 

4.  ดำเนินการตรวจสอบการเบกิจ่ายงบประมาณตามที่คณะทำงานกำหนด 
5.  รายงานผลการดำเนินการ 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1.   มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตร

มาสละ 1 ครั้ง 
2.  มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง 

(Cross Check) 
 

ผลลัพธ์ 
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80 
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ลำดับท่ี  ๑๗ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจา้งประจำปี 

๒. หลักการและเหตผุล 
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้ดำเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพื่อ
ปรับปรุงการจัดหาพัสดุความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อทราบปญัหาอปุสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.  เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบรหิารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มปีระสิทธิภาพ 
3.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพสัดุ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
  1.   จัดเก็บข้อมลูในการจัดซื้อจัดจ้าง , วิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจ้าง,สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.   รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแกผู่้บรหิาร เพื่อปรบัปรุงกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างในปงีบประมาณถัดไป    

3.   เผยแพร่ข้อมลูใหบุ้คลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 
 

 ๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  

1.  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 1 ฉบับ 
2.  มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง 
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ลำดับท่ี ๑๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ  :   มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

๒. หลักการและเหตผุล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนรวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2561 
ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ดำเนินการที ่ข ัดกันระหว่างประโยชน์ส ่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดทำ “มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  " 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

2.  เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
3.  เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อสง่เสรมิธุรกจิของตนและพวกพ้อง 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
  1.   จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   

2.   จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

3.   จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

4.   ปรับปรุงขั ้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

5.   ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
6.   รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน- ผลสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชน  
 

 ๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐  
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๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

มีประกาศใช้มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ จำนวน  1 ฉบับ 

 

ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ลดลง 
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ลำดับท่ี ๑๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ  :   โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนิ้ว 

๒. หลักการและเหตผุล 
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542   ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
โดยให้มีอำนาจและหน้าที่   จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน   บริหารกิจการใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   มุ่งหวัง
ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ  ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มากข้ึน  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องนำหลักการบริหารจดัการที่ดีหรอืธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน   ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแทจ้รงิ 
ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของประชากร   ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์   ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้มากขึ้น  ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  จึงได้จัดทำโครงการประเมินความ  พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบรกิารขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 
2. เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การ

บรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 
3. เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการใหข้้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
  1.  เก็บรวบรวมข้อมลูในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกจิขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  อย่างนอ้ยต้องครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2.  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 
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1.4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
1.5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
1.6.  ต้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2. จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการ
ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 

3. จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
4. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับ

ทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอ
กระจายข่าวเป็นต้น 
 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
เพื่อจ่ายเป็นค่า 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
3. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 

จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับท่ี ๒๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. หลักการและเหตผุล 
  ประชาชนในพื้นที่เขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนำแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ีมา
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรมและความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องคำนึงถึงการจัดทำ
บริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ  ได้อย่างทั่วถึง 
รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอื่น ๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยดึหลัก
กฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อ
ตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถ่ินกำหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนาการศึกษา และอื่น ๆ สอดคล้องกับมาตรา 
8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
2.  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการ

ประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในท้องถ่ิน 
4. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ

เช่ือมั่นในองค์กร 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
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๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการให้ดีข้ึน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ประชุมให้บุคลากร และประชาชนทราบ 

2. จัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 
เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 

3.  จัดให้มีและปรับปรงุการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลา
ที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

4. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ 
จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

5.  จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำ
สำหรับผู้พิการ 

6.  มีการนำระบบออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน 
7.  จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนที ่มีประสิทธิภาพ (สะดวก รวดเร็ว/

ตอบสนองในการแก้ไข)กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อ
สังคมออนไลน์ อีเมล์ เว็บไซต์ เป็นต้น 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
  ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง  
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    ลำดับท่ี ๒๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตาม
หลักธรรมาภิบาล) 

๒. หลักการและเหตผุล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี ่ยวกับการลดขั ้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถ่ินต้อง
ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม 
และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตาม
อำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้
อำนาจอื่น ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความ
ถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรอืพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อ
ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
 

เพื ่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และ
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความ
ประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล)  

 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรร

มาภิบาล 
2.   เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
3.   เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในท้องถ่ิน 
4.   เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ

เช่ือมั่นในองค์กร 
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๔. เป้าหมาย 
  ประชาชนผู้มารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประชุมคณะกรรมการเพื ่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องปฏิบัติ 

ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด 
ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ ปรับปรุงแผนผังกำหนด
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 

(1)  ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
(2)  จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
(3)  จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
(4)  จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน

บริการ 
(5)  จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่

ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
(6)  การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

4) ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
จัดทำแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

5) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู ้ร ับบริการ และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ให้บริการ 

6) รายงานผลการประเมิน ความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ และ
เผยแพร่ให้บุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน 

7) รายงานผลการดำเนินการ 
  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ   

สำนักปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
2) มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการ

บริการประชาชนณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 

2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง  
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ลำดับท่ี ๒๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

๒. หลักการและเหตผุล 
  การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Service)ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความโปร่งใส
และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการด้วย 
E-Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  
ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู ่การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื ่อการพัฒนานโยบายและการ
ให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบE-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ
ประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพอีกทั้งต้องเป็นระบบที่ประชาชน
สามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นถือเป็น
หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ดังนั ้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์      
(E-Service)  เพื ่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยทำให้ผู ้รับบริการได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และมีความโปร่งใส 
 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผูม้าขอรบับริการ โดยผู้ขอรับบริการไมจ่ำเป็นต้องเดินทาง

มาติดต่อด้วยตนเองอีก 
2.   เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
3.   เพื่อยกระดับการพฒันาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน  
 

๔. เป้าหมาย 
  ประชาชนผู้มาใช้บริการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
1.  แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-

Service) 
2.  กำหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
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3.  จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชน
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วย
ตนเองอีก เช่น 
-  ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ 
-  ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอรับบริการถังขยะ 
-  ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ 
-  ระบบกรอกข้อมูลคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เป็นคนพิการที่มีช่องทาง

การแนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ  
งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  20๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท

ถ้วน)  เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ   

สำนักปลัด องค์กรปกครองส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

มีระบบการใหบ้ริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ (E-Service) อย่างนอ้ย 1 ภารกิจ 
 

ผลลัพธ ์
1.   ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการ) 

2.   จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไมเ่ป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง  
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2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

ลำดับท่ี ๒๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 

 

๒. หลักการและเหตผุล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนิ้ว  ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน
การป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำ 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2556 - 2570” เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนิ้ว  บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
  1.  จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. ประชุมคณะทำงานฯ เพื ่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ,จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯเผยแพร่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงานการทำแผนแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์
สำนักงาน ป.ป.ช. http//WWW.nacc.go.th เป็นต้น 

4. ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
6. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
7. รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ 

ให้แก่ สำนักงบป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http//WWW.nacc.go.th 
เป็นต้น 

8. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช่งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของระบุชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้อง  พ.ศ. 2556 – 2570 

 
ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน  (85 คะแนน

ข้ึนไป) 
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   2.3   มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 

   2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริต
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
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ลำดับท่ี  ๒๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ :   มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”  
 

๒. หลักการและเหตผุล 
  การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนใีน
การประที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงขอ้เท็จ
จริงของการ”ที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ  ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบดีจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอม"ของผู้บรหิารและเจา้หน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ส ุดที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 

ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ ้ว  จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
หลักธรรมาภิบาล   เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

2.  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 

๔. เป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนิ้ว 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิ้ว 

๖. วิธีดำเนินการ 
1.  จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
2.  จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผูบ้รหิารท้องถ่ิน

ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
-  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
-  ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บรกิารตามอำนาจ

หน้าที่ 
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-  ไม่ให้เจ้าหน้าที่ใหบ้รกิารเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนือ่งจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น 

โดยกำหนดจัดทำเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บงัคับบญัชากับผู้ใต้บงัคับบญัชา ได้แก่ 
- ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อำนวยการสำนัก/กอง 
- ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กับ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
- ผู้อำนวยการกลุม่ หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิานใต้บังคับบญัชา 

4.  รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัตริาชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ
และอนุมัต ิ

5. ช้ีแจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัต ิ
6. ประเมินผลการปฏิบัตงิานตามข้อตกลง 
7. รายงานผลการดำเนินการ 

๗. ระยะเวลาการดำเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัตริาชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดบับุคคล 

ผลลัพธ ์

จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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ลำดับท่ี ๒๕ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัตริาชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว” 

๒. หลักการและเหตผุล 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  กับปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทกุ
ปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/

ฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนด 
2.  เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตาม

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีการดำเนินการ 
  1.  จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับ
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อม
คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1.  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
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1.2. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ 
1.3. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4. การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1.5. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6. การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2. ช้ีแจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำ

รับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม
ตัวช้ีวัด เป็นต้น 

- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
และผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 

4. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่ร ับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวช้ีวัดที่กำหนด 

5. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผล

การปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏบิัติงานบรรลุผล
สัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  ๗. รายงานผลการดำเนินงาน 

๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัตริาชการระดับสำนัก/กอง 
 

ผลลัพธ ์
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขัน้ตอน/ คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีทำการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับท่ี  ๒๖ 
๑. ชื่อโครงการ :   โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๒. หลักการและเหตผุล 
  ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบ
กิจการของประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขอ
อนุญาต ดำเนินการต่าง ๆกับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้
กำหนด ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์วิธีการ ข้ันตอน 
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกทั้งเป็นการลด
ต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บรกิารของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยข้ันตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน จึงจำเป็นต้องจัดทำคู่มือ
สำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ที ่กำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาตผู ้อนุญาตจะต้องจัดทำ “คู ่มือสำหรับ
ประชาชน” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับ
บริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๓. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อใหม้ีคู่มือสำหรบัประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการพ.ศ. 2558 กำหนด 
2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบรกิารของประชาชน โดยให้มีข้อมลูที่

ชัดเจนเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้
ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ 

3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
4. เพื่อยกระดับการพฒันาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
๔. เป้าหมาย 

  ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
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๖. วิธีการดำเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
2. กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
3. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน

การยื่นคำขอข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
เป็นต้น 

4. ปิดประกาศคู ่มือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการพ.ศ. 2558 กำหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 

2. จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับท่ี  ๒๗ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาง้ิว 

 

๒. หลักการและเหตผุล 
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการ
บริการ สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไว้เป็นจำนวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินผู้ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถ่ินมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลายดังนั้น จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด
ของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทำขึ้นสำหรับงานที่มีความ
ซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร 

เมื่อใด กับใคร 
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร 
4. เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

๔. เป้าหมาย 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

 ๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
1.  แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรบัเจ้าหน้าที่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนทอ้งถ่ิน 
2.  กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงิานสำหรบัเจ้าหน้าที่

องค์กรปกครอง 
3.  จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัตงิาน
ภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

4.  ปิดประกาศคู ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที ่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
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5.  ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
6.  รายงานผลการดำเนินการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การ

ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
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ลำดับท่ี ๒๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ :   โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 

๒. หลักการและเหตผุล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติใน
การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นที่ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติ
ธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุม
ตามอำนาจหน้าที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และ
การใช้อำนาจอื่น ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึง
ความถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้อง
ปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยก
ด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื ่อทางศาสนา การศึกษา และอื ่น ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
ต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ ่น และเพื ่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติจึงได้จัดทำโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อให้เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการ

ประชาชนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏิบัติ 
2.   เพื่อให้ประชาชนผู้รับบรกิารรับทราบแนวทางปฏิบัตเิกีย่วกับวิธีการและมาตรฐานการ

ให้บรกิาร 
3.   เพื่อให้ประชาชนผู้มารบับริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนผู้มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
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๖. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดต้ังคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

2. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
3. จัดทำประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้

ให้บริการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4. ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น 

- ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
- ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 

5. เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน เช่น 

- จัดทำป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อม
ระบุผู้รับผิดชอบให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการจัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการประชาชน 

- จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ  พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 

6. มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการ 

7. รายงานผลการดำเนินการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ได้ใช่งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1.  หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
2.  มีการเปิดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รบัผดิชอบ

งานให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทำการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 
 

ผลลัพธ์ 
1.   ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.   จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง 
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2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี ่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชมุชน
และประชาชน 

 

ลำดับท่ี ๒๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที ่ต้องทำอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิ จมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที ่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
มุ ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงือ่นไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการใหบ้ริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
2. เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมัติของผูบ้รหิารทกุระดบั 
4. เพื่อป้องกันการผกูขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดลุพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทจุริตและ

ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าทีร่าชการ 
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๔. เป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีการดำเนินงาน 
  1. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสัง่ อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสอืสัง่
การเช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
และหัวหน้าส่วนราชการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 

2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู ้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 

3. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก

เดือน  
 

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 

ผลลัพธ์ 
1.  ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.   จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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ลำดับท่ี  ๓๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอำนาจขององค์การบรหิารส่วนตำบลนาง้ิว 

๒. หลักการและเหตผุล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะ
ประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที ่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี พ.ศ. 2546 มาตรา 
6 และมาตรา 37  ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้าง
เงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการใหบ้ริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
2. เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมัติของผูบ้รหิารทกุระดบั 
4. เพื่อป้องกันการผกูขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดลุพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทจุริตและ

ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าทีร่าชการ 

๔. เป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินงาน 
1.  ดำเนินการช้ีแจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
2.  เพิ ่มการมอบอำนาจบางเรื ่องให้ระดับรองผู ้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ 

อนุญาต 
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3.  จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ 
4.  จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการเช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล  และหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มอบหมาย
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มอบหมายให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5.   กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจ
แนบท้ายคำสั่ง 

6.   กรณีอำนาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอำนาจได้ หรือผู้บริหารท้องถ่ินมอบอำนาจ
ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

7.   จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 

8.  จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
9.  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก

เดือน 
10. รายงานผลการดำเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

มีคำสั่งมอบหมายงาน,มอบอำนาจ,รักษาราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 

ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 

2. จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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มิติท่ี 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

   3.๑ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำ
งบประมาณ 
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ลำดับท่ี  ๑ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

๒. หลักการและเหตผุล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางและเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั ้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส
แสดงออกถึงศักยภาพความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วม
กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
นางิ้ว  ด้วยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
การดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วโดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเปน็อยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพฒันา ปรับปรุง จัดทำ
แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการ

ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   
2.   เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.   เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสรมิ

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
4.   เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5.   เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
6.   เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชน

และวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
๔. เป้าหมาย 
  ชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินงาน 
1. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
2. จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ

เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา 
และสถานที่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ช้ีนำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสดัส่วนทุกพื้นที่ อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

3. นำผล/ข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อบัญญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

4. ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชน
ทราบ 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  งบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
เพื่อจ่ายเป็นค่า 

1 .ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2 .ค่าอาหารกลางวัน 
3. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ่
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนโยบายและแผน  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอ
ภาค และเท่าเทียมกัน 

ผลลัพธ์ 
1. ให้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
2. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
3. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรบัใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน 
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ลำดับท่ี ๒ 
๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลนาง้ิว 
 

๒. หลักการและเหตผุล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่ระบุ
ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ปร ะชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบรหิารกจิการขององค์การบริหารสว่นตำบล
นางิ้ว  ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดทำงบประมาณขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  และร่วมดำเนินการโครงการ 
รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

ของตน 
2.   เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจดัทำแผน/โครงการต่าง ๆ ของตน 
3.   เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง 

โปรง่ใส 
4.   เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/

กิจกรรม/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของตน 
 

๔. เป้าหมาย 
  ประชาชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินงาน 
1.  จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพฒันา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้ 
      1.1.  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื ่อคัดเลือกผู ้แทนประชาคมในการเป็น

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียใต้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจำนวนสัดส่วนที่มี
ผลต่อการตัดสินใจในการบริหาร  โครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

- การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ 
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัตริาชการ 
- การมสี่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ 
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  1.2. จัดทำร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน 
1.3. เผยแพร่ ร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน ใหป้ระชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ใน

การปรับปรงุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
1.4. หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องปรับปรงุแผนพฒันาท้องถ่ิน ให้สอดรับกบัความต้องการ

ของประชาชน 
1.5. เสนอแผนพฒันาท้องถ่ิน ตามขั้นตอนต่อไป 
1.6. เผยแพร่แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ต่อสาธารณชน 
1.7. รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อคณะกรรมการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ผูบ้รหิารและสาธารณชน ทราบ เพื่อเปน็ข้อมูลในการปรับปรุงแผนพฒันาท้องถ่ินต่อไป 
2. จัดให้มีกปรบัปรุงประกาศสภาท้องถ่ิน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ

ประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถ่ินตามระเบียบฯ ใหม้ีความเหมาะสมกับบรบิทแต่ละพื้นที่ รวมทั้ง
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกบัวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถ่ิน 
 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1.   มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
และมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่าง ๆ 

2.  ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

ผลลัพธ์ 
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 
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3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงาน 
 

ลำดับท่ี ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

๒. หลักการและเหตผุล 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ ์ผลตาม
เป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อนำผลที่ได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป 
 

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรมซึ ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุ ขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้ว 

 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ

ร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2.   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3.   เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารสว่น

ตำบลนางิ้ว 
 

๔. เป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินงาน 
1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมลู 
2. จัดทำโครงการและขออนมุัติโครงการ 
3. จัดทำประกาศประชาสมัพันธ์การดำเนินโครงการ 
4. จัดทำคำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

(1) ผู้แทนชุมขนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา    2 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    2 คน 
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(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(5) หัวหน้าสำนักปลัด    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดงันี ้
(1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ปีละ 2 ครั้ง

เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุงแก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

(3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 

(4) ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมอบหมาย 
5. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
6. ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
7. รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
8. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ 
9. เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่

หลากหลาย เช่นเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
10. รายงานผลการดำเนินการ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1. มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข

โครงการต่าง ๆในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ลำดับท่ี ๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการประชุมสภาสัญจร 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจา ย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 17 
(๘) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ินของตน จึงส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารฯ และสมาชิกสภาฯ 
ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นความ
ต้องการความจำเป็นในแต่ละหมู่บ้านผ่านการประชุมสภาสัญจร 

 

จึงได้จัดทำ “โครงการประชุมสภาสัญจร” ขึ้น โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมสภาฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงาน และยังส่งเสริมให้ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมสภาฯ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาฯ ของท้องถ่ินของตน 
2. เพื่อปลูกฝังระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชน และเยาวชนให้สัมผัสกับระบบสภาฯหรือ

การประชุมสภาฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารงานเพื่อประชาชน จากการเข้ารับฟังการ

ประชุมสภาฯ 
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอปัญหาในการประชุม

สภาท้องถ่ิน 
 

๔. เป้าหมาย 
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินงาน 
1. จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ

ประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถ่ินตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ 
2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธใ์ห้

ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สื่อ
ออนไลน์ ประกาศเสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเชิญ ฯลฯ 

3. ถ่ายทอดการประชุมสภาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
สื่อออนไลน์เสียงตามสาย ฯลฯ 

4. เผยแพร่รายงานการปะชุมสภาให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
จัดประชุมสภาสัญจร ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง 
 
ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาท้องถ่ินของตน 
2. ประชาชน และเยาวชนได้สัมผัสกับระบบสภาฯ หรือการประชุมสภาฯ ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลนางิ้ว 
3. ประชาชนมีความเข้าใจในการบริหารงานเพื่อประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ 
4. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงาน 
5. ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็น ความต้องการให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเพื่อแก้ไข

ปัญหาของท้องถ่ิน 
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3.2  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนอง 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการ
ดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน 

 

3.2.2 ม ีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 

 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื ่อง ระยะเวลา 
และผลการดำเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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ลำดับท่ี 5 
 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนอง

เรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน
บริการสาธารณะและการบรหิารราชการของหน่วยงานให้เปน็ไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โปร่งใส จงึ
ได้จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ ้น เพื่อกำกับติดตามในการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่าง ๆ  ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล   

นางิ้ว  ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรอืแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชน
ได้อย่างเหมาะสม 

2.   พัฒนาปรับปรุงขั ้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มี
ความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

 

๔. เป้าหมาย 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินงาน 
1. จัดต้ังคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรยีนขององค์การบรหิารสว่นตำบล

นางิ้ว 
2. ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน

ตำบลนางิ้ว  เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

3. คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    3.1. การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

- กำหนดให้มีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว 

- กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
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- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการ

แก้ไขปัญหาช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ 
- กำหนดให้หน่วยงานที่ร ับผิดชอบเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อ

ร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ 

- กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการ
หรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

     3.2.  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
- จัดทำคู่มือหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตและ

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 

- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 

- จัดทำข้อมูลสถิติเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 

- จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื ่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื ่อง เรื ่องที่
ดำเนินการแล้วเสร็จเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ 

4.  จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทางการจัดการ
ต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

6. จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดกำหนดแนวทางในการปอ้งกัน 
และแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 

7. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

8. คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
9. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
10. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรือ่งรอ้งเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้

ผู้บริหารรับทราบและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
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๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1. มีศูนย์หรือหน่วยรบัเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. มีการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทกุข์/ร้องเรียน และ

กระบวนการข้ันตอนเรื่องร้องเรียน 
4. มีการแจง้ผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องรอ้งเรียน ให้ผูร้้องเรียนทราบ รวมทัง้

มีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนใหผู้้รอ้งเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
5. มีการกำกบัติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่กำหนดไว้ 

 

ผลลัพธ ์
ประชาชนเกิดความพงึพอใจต่อการดำเนินการเรือ่งรอ้งทกุข/์ร้องเรียนขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 80 
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  3.3  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนอง 
 

   3.3.1  การส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน 
ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต 
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ลำดับท่ี ๖ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวมการยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยัง
มองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยาก
เข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแส วงหา
ผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 

เพื่อส่งเสริมการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในการเฝา้ระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้
จัดทำกิจกรรม ส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื ่อส่งเสริมองค์ความรู ้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาค
ประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิ ในการรับรู ้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื ่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 

๔. เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินงาน 
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทาง

สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่าง ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

3. ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
4. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
5. เชิญผู ้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั ้นตอนต่าง ๆ ของ

กระบวนการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
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๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1.   มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกบัการตอ่ต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ

ประชาสมัพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2.   มีชุมชนเฝ้าระวังการทจุริตเกิดข้ึน 
 
ผลลัพธ ์
การทจุริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 
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3.3.2 ส่งเสริมให้เครือขา่ยภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต    
 

  ลำดับท่ี ๗ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน      
                      ตำบลนาง้ิว 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
สภาพปัญหาการทุจรติก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจา้หน้าที่ของรฐัที่มุง่แสวงหาผลประโยชน์ 

ปัญหาการทุจรติจึงเป็นปญัหาที่สง่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธ์ิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่
จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน 

 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจริต จึงได้จัดทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริ ต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การ
ต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสทิธ์ิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีสว่นร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 

๔. เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินงาน 
1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัคร

สมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4. เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด 

เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ 
5. จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต 

(ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 
6. ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
7. รายงานผลการดำเนินการ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
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๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง  ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล

นางิ้ว   
 
ผลลัพธ ์
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปอ้งกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทจุริตเพิ่มมากขึ้น  
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3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

  ลำดับท่ี 8 
 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ

ประเทศ กระบวนการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการที่จะ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต  

 

การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมใน
การป้องกัน การทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้จัดทำกิจกรรม
บูรณาการ ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และ
สร้างค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง
ต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม  สนับสนุน และสร้างค่านิยม

ในการต่อต้านทุจริต 
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่าง

เข้มแข็ง 
 

๔. เป้าหมาย 
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษาและภาคประชาชน ในเขตพื้นที่ องค์การ

บริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินงาน 
1. จัดต้ังคณะทำงานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื ่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ 

ภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยม

ในการต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
4. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อน

ตามแนวทางแผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
5. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
เกิดเครอืข่ายและความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทจุริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 

 

ผลลัพธ ์
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสง่เสรมิ สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทจุริต      
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มิติท่ี  4 
การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

4.1   การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 

4.1.1   มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบ
ภายใน 
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   ลำดับท่ี 1 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นสว่นหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกัน

การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2.  เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมใหเ้กิดการจัดสรรการ
ใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสดุต่อ
องค์กร 

3.  เพื่อนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่ม
โอกาสของความสำเร็จของงาน 

 

๔. เป้าหมาย 
บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินงาน 
1.  จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ ้าหน้าท ี ่ที่

รับผิดชอบ และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
2.  สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ  ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

156 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

 

3.  สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

4.  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทาง
ราชการกำหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5.  รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลไปใช้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสําเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

1.   มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที ่

2.   มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 

ผลลัพธ ์
1.   มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรงุเพื่อให้การป้องกันการทจุริตมี

ประสิทธิภาพ 
2.   บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเครง่ครัด 

โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
3.   การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลดลงร้อยละ 5 
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4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคมุภายใน 
 

  ลำดับท่ี ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่

ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานในอดีตที่ผ่านมาให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลัง
ประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไปซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบ
ข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
หรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ  นอกเหนือจากด้านการเงินและ
บัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุม งานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ
หน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุม
ภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหล ทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการ
ดำเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนด หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่
เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพียงคนเดียว การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและ  การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ทันสมัยอยู่เสมอ 

  

เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับ การปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากร

เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้น 

2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
บริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ 

3. เพื ่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื ่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เพื ่อให ้การควบคุมภายในของระบุชื ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยัง เป็นการควบคุมหรือลดความเสี ่ยงของ
หน่วยงานให้อยู ่ในระดับที ่ยอมรับได้ซึ ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

๔. เป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
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๕. สถานท่ีดำเนินการ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
2. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและพ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 
      (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) 
      (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รายงานการประเมินองค์ประกอบ

ของการควบคุมภายใน : ปค.4) 
      (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน รายงาน

การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 

      (4) ความเห็นของผู ้ตรวจสอบภายในเกี ่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 

3. เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 

4. นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
5. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของ

หน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายในสำหรบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรงุงานให้มีประสิทธิภาพในการปอ้งกัน

การทจุริตโดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
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ผลลัพธ ์
1. ระดับความพึงพอใจของผูท้ี่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
2. การเผยแพรร่ายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ สง่ผลให้การปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส 
3. การทุจริต ขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  ลดลงร้อยละ 5      
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4.1.3 การจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่งการทุจริต 
 

  ลำดับท่ี ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบกำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2530ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำผลการ
ประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2(พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด 
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
กำหนดให้การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครองที่
มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักถือเป็นกลไกสำคัญในการในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินพัฒนาท้องถ่ินซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  

 

ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ ้ว  จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตข้ึนในองค์กร 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   
2. เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   

๔. เป้าหมาย 
หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วทุกหน่วยงาน 

 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินงาน 
1. จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
2. จัดต้ังคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
3. คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนิน

โครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
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4. คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
5. ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และช่องทางอื่น ๆ 

6. มีการประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
อย่างเคร่งครัด 

7. ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
8. รายงานผลการดำเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

1. มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนิน
โครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จํานวน 1 ชุด 

2. มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อย จํานวน 5 เรื่อง 

3. มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความ
เสี่ยง ระดับความเสียงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บน
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

 

ผลลัพธ ์
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล 

นางิ้ว ลดลง 
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4.2   การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
 

4.2.1   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้
มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กำหนดไว้ 
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  ลำดับท่ี ๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ :   โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข 

และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึด
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความชำนาญประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธภิาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า 

 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ได้เพิ่มพูนความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ให้มีความ

พร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 
๔. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร และ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินงาน 
1. จัดทำโครงการ/แผนงาน 
2. กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง

สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
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3. จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการ
อบรม จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 

4. อบรมให้ความรู้ตามกำหนดการ 
5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
6. รายงานผลการดำเนินการ      
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
งบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
3. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

1. มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน อย่างน้อย  1  ครั้งต่อปี 

2. ผู ้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ ้ว   มีองค์ความรู ้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 

 

ผลลัพธ ์
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  มีความโปร่งใสเป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบ 
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4.2.2   ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม  
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  

 

ลำดับท่ี 5 
 

๑. ชื่อโครงการ :   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคมด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภาการตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิาร เปน็
กลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้องเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและลดการทุจริต 

  

จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ ่น เพื ่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู ้ไปใช้ให ้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที ่ได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต 
ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 

๔. เป้าหมาย 
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินงาน 
1. จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้สำหรับการประชุม 
2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ

ความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซือ้
จัดจ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

1. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

 

ผลลัพธ ์
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3   มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
 

4.3.1   มีแนวปฏิบัต ิในการดำเนินการต่อเรื ่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ลำดับท่ี ๖ 
 

๑. ชื่อโครงการ :   มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลำดับต้น ๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถกูมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอรร์ปัชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจรติตามสือ่และรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริม
ให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำ
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   
 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง

รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
2. เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ

หน่วยงาน 
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

๔. เป้าหมาย 
บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินงาน 
1. กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

2. กำหนดกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการร้องเรียน 
3. ประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน 
4. กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5. กำหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต 
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6. กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการ
หรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

7. กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรยีนที่เกีย่วข้องกับเรือ่งทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
ทั่วไป และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

     (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน 
     (2) ข้ันตอนวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน 
     (3) ส่วนงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
     (4) ระยะเวลาในการดำเนินการและประกาศเผยแพร่กระบวนการขั ้นตอนในการ

ดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
9. จัดประชุมให้ความรู ้เจ้าหน้าที ่ผ ู ้รับผิดชอบเรื ่องร้องเรียนเพื ่อใช้เป็นมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรยีนต่าง ๆ  ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

10. จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
11. รายงานผลการดำเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 
 

ผลลัพธ ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของ

เจ้าหน้าที่  (พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชนจำนวนเบาะและที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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4.3.2    จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
            สำหรับผู้ร้องเรียน 

ลำดับท่ี    
 

๑. ชื่อโครงการ :   มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลำดับต้น ๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถกูมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอรร์ปัชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจรติตามสือ่และรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริม
ให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำ
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   
 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับ

บุคลากรและประชาชน 
2. เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง

รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
 

๔. เป้าหมาย 
ภาคประชาชนและบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินงาน 
1. พัฒนาระบบและช่องทางการรอ้งเรยีนเกี่ยวกับการทจุรติผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บน

หน้าเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ) และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผล
การดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

2. ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าทีท่ี่รับผดิชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรยีน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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3. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 

4. ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยสำหรับผู้ร้องเรียน 

 
 

ผลลัพธ ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของ

เจ้าหน้าที่ (พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน จำนวนเบาะและที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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 ภาคผนวก 
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
ท่ี 100/๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  5  ปี  (พ.ศ.25๖6 – ๒๕70) 
และคณะกรรมการประเมนิผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5  ป ี(พ.ศ.25๖6 – ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
******************** 

   ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 
ระดับ  ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 
2580) ประเด็นที ่ (21)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นกลไกใน
การพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) โดยประกอบด้วย  4 มิติ ดังนี้  

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

   เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.25๖๖ - ๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
นางิ้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ  5 ปี (พ.ศ.25๖6 – ๒๕70)  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ประกอบด้วย  
 

1. ส.ต.ท.พนมกร  จันทรส์ุดชา    ตำแหน่ง ปลัด อบต.นางิ้ว  ประธานกรรมการ  
     2.  นายเจตน์   อหันตะ            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ  
     3.  นางชุลรีัตน์    หนูกลาง        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ  
    4.  นายประสบสุข   สุราฤทธ์ิ      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
    5.  นางสาวสุวภัทร เสาร์บบุผา    ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด         กรรมการ    
    6.  นางราตรี    บุบผาช่ืน  ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง  กรรมการ 

                7.  จ.ส.ต.คมกริช   พวกวิบูลย์     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ  กรรมการ 
                8.  นางสาวสโรชา    มหาหิง ตำแหน่ง นกัจัดการงานทั่วไป     กรรมการ/เลขานุการ  
   ๙.  นางนิตยา   ศรีสุลัย  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นำมากำหนดเป็นจัดทำแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 - ๒๕70 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป และคณะกรรมการประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบการทจุริต 
ประจำปี  ๒๕๖6 - ๒๕70  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ประกอบด้วย  
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1. นายจรูญ   ศิริโคจรสมบัติ   นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว   ประธานกรรมการ  
   2. นายยศพร  สรรพอาษา      รองนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว   กรรมการ  
   ๓. นายชาตรี  พรมอินทร ์       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   กรรมการ  
  ๔. ส.ต.ท.พนมกร  จันทรส์ุดชา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุวภัทร เสารบ์ุบผา   หัวหน้าสำนักปลัด                 กรรมการ/เลขานุการ 
   ๖. นางสาวสโรชา    มหาหิง      นักจัดการงานทั่วไป    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   ให้คณะกรรมการมีหน้าที ่ ในการดำเนินการติดตามและประเมนิผลตามคู่มือการปฏิบัติงานทีไ่ด้
กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้ว  ต่อไป  
 

   ทั้งนี ้ตัง้แต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
 

    สั่ง ณ วันที ่ 2  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)  
                               (นายจรูญ   ศิริโคจรสมบัติ)  
                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว   
เรื่อง   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพ่ือยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
---------------------- 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐจึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕8๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ที ่จะยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกจิพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและใน ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕8๐) ในประเด็นที่ (๒๑)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า 
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้ โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการ
ปกครอง ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน  ซึ่งนำไปสู่
การพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนใน
ท้องถ่ิน ตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว จึง
ได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื ่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕๗๐)  เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  รายละเอยีด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

    ประกาศ ณ วันที ่10   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  
 
 
 
 

                        (นายจรูญ   ศิริโคจรสมบัติ)  
                  นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว   


