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ค าน า 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต   พ.ศ. 2565   นี้ จัดท าขึ้นตามแผนปฏิบัติ การปูองกันการ
ทุจริต 4  ปี ( พ.ศ. 2565 – 2568 )  เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานปูองกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ   ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต   ระยะที่  3 (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – 2564)  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ   โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ  เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้  เพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม   

  
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว    จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ปูองกันการทุจริต พ.ศ. 2565  นี้

ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการปูองกัน  การทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว   โดยมี
รายละเอียดโครงการ  / กิจกรรม / มาตรการ เช่นเดียวกันกับ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ซึ่งได้จัดท าภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 4 
มิติ ดังนี้  

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต  
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ. 2565   นี้จะเป็นประโยชน์  

และเป็นแนวทางในการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว  และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต า บลนางิ้ว  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม    เพ่ือ
บรรลุ วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

         การทุจริตในระดับท้องถิ่น   พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ    ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น   มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 

        ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

         สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้   ดังนี้ 
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

การ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว
เกิดข้ึนจากการบังคับใช้  กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจ
หน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท า
ให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มี
แนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  

 

1 
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๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาด กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะ
เข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้ 

 
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นเรื่องของ

การ ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบ
บริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของ
ภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
ภาครัฐ 

 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่  ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเอง
และครอบครัว  

 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อ
บาปและเกรงกลัวบาป  น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตน
เป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็น ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วย
เหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมท่ีผิด  เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็น
คนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความ
ละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 

๒. หลักการเหตุผล  
       ปจัจบุนัปญัหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปญัหาเรื้อรังทีน่บัวันยิ่งจะทวีความรุนแรง  
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา  
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน  ใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก  ภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  ของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ  ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัด
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อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency International – IT) พบว่า 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕  – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จาก  คะแนนเต็ม ๑๐๐  โดยในปี 
๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖  จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ ๓  ในประเทศ  อาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙  ลดลง ๓ คะแนน จากปี 
๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย  เป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ปราบปรามการป้องกัน  การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม  ที่ลด
น้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน  
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ  
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ  พวก
พ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน  มองว่า
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต  หรือ
กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้  บูรณา
การความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา  
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 

          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐  จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่  
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ  
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี  พฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด  ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก
ออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) 

         ดงันัน้ เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลือ่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบงัเกิดผลเปน็  
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ  ที่ 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร  จัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า  แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี  ประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง   องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว    
จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา  การทุจริต
ประพฤติมิชอบภาครัฐ   เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว    ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ในการรณรงค์  และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ    ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
 

          องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการ
เรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร  ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส  ตามหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม 
โดยประชาชนมีส่วนร่วม  สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และรับผิดชอบ  ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้  และ
เป็นไปตามแผนจังหวัดขอนแก่นใสสะอาด  
 

  วิสัยทัศน์ 

“นางิ้วมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และสังคม มีคุณภาพชีวิต  สิ่งแวดล้อมดี มีชุมชนเข้มแข็ง” 

   พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านงานบริการชุมชนและสังคมขั้นพ้ืนฐาน 

4 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเศรษฐกิจในพื้นที่ 

๔. ส่งเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ อย่างยังยืนและมีส่วนร่วมของประชาชน  

๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อชุมชน  

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดี  

๗. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่าย การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

๑. เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

๒. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง  
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

๓. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  

๔. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาค
ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๕. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย  

๑. ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง  
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ  

๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  

๑.  ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง  
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก  เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและ
ชีวิตประจ าวัน  

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

๓. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่  มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความ
เข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  

๔. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต  

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน  การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความ
ภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖5   
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การสร้างสังคม   
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งทางราชการการเมืองฝุายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่น  และฝุายประจ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (Organization 
Development : OD) ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่นและพนักงาน
จ้างท้องถิ่น 

10๐,๐๐๐  

๒  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

20,000  

๓  โครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 20,๐๐๐  
4. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

-  

5. โครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 20,000  

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความ 
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ๒๐,๐๐๐  

2. โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณฯ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 

2๐,๐๐๐  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖5  หมายเหตุ  
งบประมาณ 

(บาท) 
  
 
 
 
 
 

 ๓. โครงการ ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพนะนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรา
นินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

๒๐,๐๐๐  

4. กิจกรรมการจัดท าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม หลัก
คุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-  

5. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต หัวข้อ 
"อบต.นางิ้วธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต" 

-  

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไป
ไม่โกง”) 

๒๐,๐๐๐  

2. โครงการอุดหนุนโรงเรียน ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงในเขต
โรงเรียนภายในต าบล   นางิ้ว 

135,000  

รวม   10  โครงการ     1   กิจกรรม    1  มาตรการ 325,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖5  หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

๒.๑ การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

๑. มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

-  

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

๑. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

-  

2. กิจกรรม ทบทวนจรรยาบรรณข้าราชการ“การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 

-  

๓. กิจรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

-  

๔. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี/งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

-  

5. กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ -  

6. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน การจัดซื้อ – จัดจ้าง -  

7. มาตรการจัดท าทะเบียนข้อมูลผู้ขายและผู้รับจ้าง  -  

8. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

-  

๙. โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการที่มี
ต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๒๐,๐๐๐  

๑๐. มาตรการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน -  
๑๑. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖5  หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑. กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
๒. มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

  

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๑. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของ อบต.นางิ้ว ทีป่ระพฤติ
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม  

  

๒. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ประชาชนในท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ด้านการเป็นผู้ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือผู้มีจิตสาธารณะหรือผู้ท าคุณประโยชน์ เป็นต้น 

  

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ 

พบการทุจริต 

๑. มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ -  

๒. มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

-  

๓. มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการร้องเรียน -  
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๔. มาตรการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วว่าทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

-  

รวม   1  โครงการ     9   กิจกรรม    10  มาตรการ 325,000  
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖5  หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓. การส่งเสริม 
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

๓.๑ การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางท่ีเป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๑. มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นางิ้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

-  

๒. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย -  

๓. มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

-  

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

๑. โครงการจัดเวทปีระชาคมระดับต าบล  ๒๐,๐๐๐  
๒. มาตรการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว 

-  

๓. มาตรการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

-  

๓.๓ การส่งเสริมบทบาท 
และการมีส่วนร่วมของภาค 

๑. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

-  
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ประชาชน 
 

๒. โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าและพัฒนาสตรีในต าบลนางิ้ว ๒๐,๐๐๐  

3. โครงการ อบต.นางิ้วเคลื่อนที่พบประชาชน ในต าบลนางิ้ว ๒๐,๐๐๐  

รวม   3  โครงการ     -  กิจกรรม    6  มาตรการ 60,000  

    

   
 

 

 
มิติ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖5  หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจ 

สอบการปฏิบัติ 
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

๑. มาตรการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

-  

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ 

ด าเนินการได้ 

๑. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล 

-  

๒. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  

๓. กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

-  

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

๑.  โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๕๐,๐๐๐  
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 ๒.  กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

-  

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๑. กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต -  

รวม   1  โครงการ     4  กิจกรรม    2  มาตรการ 50,000  
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ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิต ส านึก และความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายปร ะจ า ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ 
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๑. ชื่อโครงการ :  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ( Organization Development : OD) 

ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานจ้างท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว   ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ    โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ    จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กร หน่วยงานนั้นๆ  ทั้งในด้า น
ความรู้ ความสามารถ   คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปะของการเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข งาน
ส าเร็จโดยมุ่งสู่องค์กรแห่งความส าเร็จ   องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน  มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิต   ประกอบกับปัจจุบันการ
พัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ  ที่ต้องบริการควรปรับตัวให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตที่
รวดเร็วของผู้รับบริการเช่นกัน  ที่ส าคัญต้องอบรมพนักงานเพ่ือสร้างทีมให้แข็งแกร่ง พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีความรู้ ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายในการท างาน อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่องค์กรที่มี
ความสุข   สิ่งแรกควรจะพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ ให้มีความรู้ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ร่วมงาน เข้าใจ
ผู้รับบริการ เพ่ือให้มีความสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ    สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน  เสริมสร้าง
ความรักความสามัคคี ท างานเป็นทีม ด้วยสัมมนาสร้างทีม มีผลทางด้านความสุข และความส าเร็จขององค์กร 
หากองค์กรนั้น ๆ มีบุคลากรที่มีความเป็นทีมหรือ ทีมเวิร์ค สามัคคี รักใคร่ ร่วมใจกัน งานจะส าเร็จลุล่วงไปได้ดี    
การบริการที่เป็นเลิศ เป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นต้องมีในทุกองค์กร เพราะหากบุคลากรมีจิตส านึกในการบริการ
แล้ว ผู้ให้บริการและรับบริการจะมีความสุข ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และ
ความศรัทธาขององค์กรนั้น ๆ    องค์กรใด ถ้ามีบุคลากรที่รักองค์กร รักเพ่ือนร่วมงาน จะท างานอย่างมีความสุข 
และมีผลดีต่อผู้มารับบริการ  จะได้รับการชื่นชมจาก ผู้มารับบริการ   มีผลต่อประสิทธิภาพของงานและ ท างาน
อย่างมีความสุข และประสบความส าเร็จ   จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร 
Organization Development : OD  ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานจ้างท้องถิ่น  ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
1.   เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรัก  ความสามัคคี  รู้จักการท างานเป็นทีม  มีทัศนคติที่ดีต่อ

ตนเองและเพ่ือนร่วมงาน  สร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการท างานและท างานอย่างมีความสุข 
๒.   เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่ความเป็นเลิ ศ  มีการติดต่อประสานงานที่ดี  มีการวางแผน

ในการท างาน มีการท างานในเชิงรุก  
  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลนางิ้ว    
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  หรือพ้ืนที่

ใกล้เคียง 
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๖. วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรม 
  กิจกรรมที่จัดเป็นแบบการจัดท า OD คือ กิจกรรมที่มีการละลายพฤติกรรม สันทนาการ  
กิจกรรมกลุ่มที่ทุกคนมีส่วนร่วม  ท าให้รู้จักช่วยเหลือกัน  แบ่งปันกัน  สลับกับการบรรยายที่สนุกสนาน  มีสาระ
ตัวอย่างข้อคิดสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการโดยขอความเห็นชอบของคณะผู้บริหารและขออนุมัติงบประมาณ   
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝุายต่าง ๆ 
3. ติดต่อประสานงานเรื่องวิทยากรและสถานที่ด าเนินการ 
4. ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการนอกสถานที่โดยจัดในสถานที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะ

ด าเนินการ 
5. ประเมินความพึงพอใจและผลที่ได้รับจากโครงการ 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ   

ในช่วงปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ   
งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นเงิน 1๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท

ถ้วน)  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
๑. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๓. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
๔. ค่าวัสดุส านักงาน 
๕. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

๙. ผู้รับผิดชอบ   

   งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.  บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความรัก  ความสามัคคี  รู้จักการท างานเป็นทีม  สร้างจิตส านึกท่ี

ดีต่อการท างานและท างานอย่างมีความสุข 
2.  สามารถลดปัญหาข้อขัดแย้งในองค์กร  ทุกคนมีเปูาหมายร่วมกัน 
3.  บุคลากรรู้จักพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  เพื่อมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  

ตลอดเวลา  เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดียิ่งข้ึน 
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ล าดับที่ ๒ 

 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล 
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลนั้น   ต้องมีกฎหมาย

ระเบียบประกาศ  ค าสั่ง เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีได้รับการ
เลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้ และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด   ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการ
ขาดความเข้าใจในการตีความข้อกฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ   ส่งผลให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นอาจตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย  และท าให้การบริหารท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ตลอดจนการบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถด าเนินการส าเร็จได้ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   จึงมีความประสงค์ที่จะให้บริการทางวิชาการด้าน
กฎหมายให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น   จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน  มีการเรียนรู้  มี

ความเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายและบทบาทหน้าที่การบ ริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน  ลดข้อผิดพลาด
และความเสียหายจากการเข้าใจกฎหมาย  ระเบียบ  คาสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่ตีความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

3. เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน  มีความเข้าใจ
กฎหมายระเบียบ  คาสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ  ตลอดจนบทบาทหน้าที่การบริหารงานที่เป็นไป
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน  สามารถ
บริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเปูาหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1. คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. พนักงานส่วนต าบลหรือบุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรให้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  
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๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. เขียนโครงการและเสนอผู้บริหาร อบต. พิจารณาอนุมัติ 

๒. ด าเนินการติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ติดตามประเมินผลโครงการ 
5. น าเสนอผลการด าเนินโครงการต่อผู้บริหาร อบต. 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

๘. งบประมาณด าเนินการ   
งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
4. ค่าวัสดุส านักงาน 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

 

๙. ผู้รับผิดชอบ   

งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.   ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้รับความรู้ตามเนื้อหา

ที่ระบุในหลักสูตร  โดยมีเวลาเข้าร่วมการอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 ของเวลาการอบรม
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีระดับความพึงพอใจโดยรวมไม่ต่ ากว่าระดับดี 

2.   ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านเรียนรู้เนื้อหาสาระส าคัญ
และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  อันจะสามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.   ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถบริหารงานได้
ส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้  โดยไม่เกิดข้อร้องเรียนจากบุคคลและหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 
 

16 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

ล าดับที่ ๓ 

 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 

  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และ
มีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่
น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ด าเนินโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือ
ปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

๓. วัตถุประสงค ์
  ๑.  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒.  เพ่ือปูองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
                     ๓.   เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อปูองกันการเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  
1. คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรให้เข้ารับการ

ฝึกอบรมครั้งนี้ 
  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีการด าเนินการ 
๑. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒. ประชุมคณะท างานฯ 
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3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย
และจัดการปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการ
ปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

4. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

และใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
6. จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ

สาธารณชน 
 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
4. ค่าวัสดุส านักงาน 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติ

บัตรระดับพื้นฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช.  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 

2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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ล าดับที่ ๔ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๒. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ ได้บัญญัติให้รัฐพึงจัด
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   จึงได้จัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ว่า
ด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   
พ.ศ. ๒๕๖5   ประกาศ  เมื่อวันที่ ๑9  ตุลาคม  ๒๕๖4  ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร  องค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว  พ.ศ. ๒๕๖5 ประกาศ
เมื่อวันที่ ๑9  ตุลาคม  ๒๕๖4 และระเบียบ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  พ.ศ. ๒๕๖5 ประกาศเม่ือวันที่  ๑9  ตุลาคม   
๒๕๖4   รวม ๓ ฉบับ และได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยทั่วกันแล้ว รวมถึงการจัดท าค่านิยมหลักเพ่ือ
ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เพ่ือให้บุคลากรทุกภาคส่วนยึดถือปฏิบัติ 

๓. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ค่านิยมหลักในการยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา

ท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
2. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกส่วนเป็นผู้มีจริยธรรม  มีคุณธรรมในการ

ให้บริการแก่ประชาชน 
3. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกส่วนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการทางานเพ่ือประชาชน 
 

๔. เป้าหมาย   
1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3.  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าบันทึกเสนอความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัต ิ
2. จัดท าระเบียบระเบียบ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ

พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจา  และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   
พ.ศ. ๒๕๖5   ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
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ข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร  องค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว  พ.ศ. ๒๕๖5 เสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาลงนาม 

3. จัดท าระเบียบสภาสภา องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  พ.ศ. ๒๕๖5  เสนอ
ประธานสภาเทศบาลพิจารณาลงนาม 

4. จัดท าประกาศ  และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนและประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยทั่ว
กัน 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีหลักการที่ใช้ส าหรับการ

ปฏิบัติงานให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต                             
2. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนมีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการประชาชน 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพึงค านึงถึงหลักจรรยาวิชาชีพในการท างาน 
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ล าดับที่ 5 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
                       

๒. หลักการและเหตุผล 
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี ( Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ  

บริหาร และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง  
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ  
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น  ปัญหา
เรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง  ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทย  ดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมด  ไปได้ใน
ที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง  ภาคราชการ  ภาค
ธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง   พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของ  คน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต  คอร์
รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม  ความโปร่งใส ความ  รับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้  ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไป  เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย  ฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ  หน่วยงาน
องค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ  เปลี่ยนแปลงไป
ในทาง ที่ดีข้ึนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ  ปฏิรูปการบริหาร
การปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน  องค์ประกอบหลัก
ของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม ( Legitimacy) หลักความโปร่งใส  (Transparency) หลัก
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้( Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency) และหลักการมี
ส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของ  ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็น
เครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ หน่วยงานหรื  องค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบ
เปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการ บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
นางิ้ว  จึงจัดท าโครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
1.   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจริยธรรม  
2.   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกัน

และ ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3.   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  

21 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

4.   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
ให้กับ องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3.  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
  1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
4. ค่าวัสดุส านักงาน 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.    ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจริยธรรม  
2.   ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ  

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
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3.   ผู้ บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  

4.   ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ  
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
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ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 

   ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วย  การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ  
การทุจริตทุกรูปแบบ  โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ  โปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ”  มีเปูาหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร ส่วนต าบลนางิ้ว   จึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต   เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชน  และการส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  
 

๓. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังการทุจริตให้แก่  
ประชาชนในเขตต าบลนางิ้ว 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3.  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
4.  ประชาชนในเขตต าบลนางิ้ว 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
  

๖. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  

2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
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งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
4. ค่าวัสดุส านักงาน 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ31  

2. มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง  
3. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน  
4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80 
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ล าดับที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิรลงกรณฯ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปุาไม้เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญยิ่งของประเทศ  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม  แต่ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศท่ีผ่านมา  ท าให้มีความ
ต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  จึงได้มีการบุกรุกท าลายปุาอย่างรุนแรง  ท าให้
พ้ืนที่ปุาไม้ลดลงเป็นจ านวนมาก  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆ 
  

  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้ให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกปุา
ชุมชน จึงได้จัดท า โครงการ  ปลูกไผ่ สร้างปุา  สร้างอาหาร สร้างอาชีพ  น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  ประจ าปี ๒๕๖๐  ณ  คันดินรอบปุาเอนกประสงค์ บ้านนาโพธิ์ ต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขา
สวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทั่วไป  ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการปลูกปุาและ
ฟ้ืนฟูปุาชุมชนบ้านนาโพธิ์   เพื่อช่วยกันดูแลรักษาปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

๓. วัตถุประสงค ์
1.   เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   
2.   เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นท่ีได้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรปุาไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกับภาครัฐและภาคประชาชนในกิจกรรม
การปลูกปุาชุมชน 

3.   เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาชุมชนที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
4.   เพ่ือลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรปุาไม้  ทรัพยากรน้ า  ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ 
 

๔. เป้าหมาย  
1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
3.  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
4.  ประชาชนในเขตต าบลนางิ้ว 
5.  หน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชน 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
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๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๑.  ประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือขอความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านในเขตต าบลนางิ้ว 
          ๒.  จัดตั้งคณะท างาน และผู้รับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ  
              ๓.  ปลูกปุาชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน  
 
๗. งบประมาณด าเนินการ  

งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

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

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

๘. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          1.   เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   
2.  ส่งเสริมความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นท่ีได้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรปุาไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกับภาครัฐและภาคประชาชนในกิจกรรม
การปลูกปุาชุมชน 

3.   ฟื้นฟูทรัพยากรปุาชุมชนที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
4.   ลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรปุาไม้  ทรัพยากรน้ า  ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ    
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ล าดับที่  ๓ 
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพนะนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรานินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชน ในทุก

ภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของปุาไม้   และแหล่งน้ า   โดยช่วยกันดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุา
ไม้  และสิ่งแวดล้อม   เนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่   และปุาไม้คือแหล่งน้ าของประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยรัฐบาลได้น้อมน าพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถมาด าเนินการ   และ
รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกันปูองกัน  และรักษาผืนปุาไม้ที่มีอยู่ของประเทศไทยรวมทั้งเร่งฟื้นฟูและเพ่ิม
จ านวนปุาไม้มาโดยตลอด 

 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   ทรงมีพระชนมพรรษา 
90  พรรษา 12 สิงหาคม 2565  เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์
สมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ    องค์การบริหารต าบลนางิ้ว   จึงได้จัดท า โครงการ ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพนะนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรานินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
1.   เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิรินาถ   เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชน

พรรษาครบ 90  พรรษา 12 สิงหาคม 2565   
2.   เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการปลูกปุาในพื้นที่    เป็นการดูดซับน้ าตามธรรมชาติ  น าความชุ่มชื้น

คืนมาสู่ชุมชน  
3.  เพ่ือฟ้ืนฟูดินเสื่อมโทรมลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินเพ่ือความอุดม

สมบูรณ์ในให้กับดิน  
4.  เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้  ให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบล

นางิ้ว 

๔. เป้าหมาย  

1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
3.  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
4.  ประชาชนในเขตต าบลนางิ้ว 
5.  หน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชน 
6.  เด็กและเยาวชนในชุมชน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  
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๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๑.  ประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือขอความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านในเขตต าบลนางิ้ว 
          ๒.  จัดตั้งคณะท างาน และผู้รับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ  
              ๓.  ปลูกปุาชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน  
 
๗. งบประมาณด าเนินการ  

งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

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

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิรินาถ   เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชน

พรรษาครบ 90  พรรษา 12 สิงหาคม 2565   
2.   รณรงค์ส่งเสริมการปลูกปุาในพื้นที่    เป็นการดูดซับน้ าตามธรรมชาติ  น าความชุ่มชื้นคืน

มาสู่ชุมชน  
3.  ฟ้ืนฟูดินเสื่อมโทรมลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ใน

ให้กับดิน  
4.  ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้  ให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลนางิ้ว 
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ล าดับที่  ๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการจัดทาเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม หลักคุณธรรมจริยธรรม 
                     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา ๗๖  ได้บัญญัติให้รัฐพึง

จัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม   เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  จึงได้จัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ว่า
ด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   
พ.ศ. ๒๕๖5   ประกาศ  เมื่อวันที่ ๑9  ตุลาคม  ๒๕๖4  ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร  องค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว  พ.ศ. ๒๕๖5 ประกาศ
เมื่อวันที่ ๑9  ตุลาคม  ๒๕๖4 และระเบียบ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  พ.ศ. ๒๕๖5 ประกาศเม่ือวันที่  ๑9  ตุลาคม   
๒๕๖4   รวม ๓ ฉบับ และได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยทั่วกันแล้ว   รวมถึงการจัดท าค่านิยมหลัก
เพ่ือปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เพ่ือให้บุคลากรทุกภาคส่วนยึดถือปฏิบัติ  และได้
ประกาศให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยทั่วกัน   รวมถึงการจัดทาค่านิยมหลัก  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริของรัชกาลที่  ๙ เพ่ือปิดประกาศไว้  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เพ่ือให้
บุคลากรทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไปได้ยึดถือปฏิบัติ  และได้ สอดแทรกแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เป็นประจ า
ทุกปีด้วย 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพ่ือให้ค่านิยมหลักในการยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา

ท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 
2.   เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ทุกส่วนเป็นผู้มีจริยธรรม  มีคุณธรรมในการ

ให้บริการแก่ประชาชน 
3.   เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกส่วนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  ยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการท างานเพ่ือประชาชน 
4.   เพ่ือให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบล ทุกคนพึงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดาเนินชีวิตและการทางานให้บรรลุผล 
 

๔. เป้าหมาย  
1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
3.  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
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ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีการด าเนินการ 
  1.  จัดท าบันทึกเสนอความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัต ิ

2.  จัดท าระเบียบระเบียบ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล   และพนักงานจ้าง  ของขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   พ.ศ. 
๒๕๖5  ระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. 
๒๕๖5   เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  พิจารณาลงนาม 

๓.  จัดทาระเบียบสภา ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมือง  ฝุายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  จังหวัดขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๖5 เสนอประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว พิจารณาลงนาม 

๔.   จัดทาประกาศและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนและประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยทั่วกัน  
๕.   ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางเสียงตาม

สายขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว วารสารขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯ จดหมาย
ข่าวของขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯ เพ่ือให้บุคลากรและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

งานการเจ้าหน้าที่ และงานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.   บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบล ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีหลักการที่ใช้ส าหรับการ

ปฏิบัติงานให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต 
2.   เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนมีจิตสานึกที่ดีในการให้บริการประชาชน 
3.   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพึงค านึงถึงหลักจรรยาวิชาชีพในการท างาน 
4.   บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ทุกคนพึงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ    

ด าเนินชีวิตและการท างาน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบล
นางิ้ว 
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ล าดับที่  ๕ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  หัวข้อ " องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางิ้ว ธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต" 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
การปูองกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริตเพราะเป็นการ

ดับปัญหาที่สาเหตุซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาสร้างความเสียหายแก่สังคมและระเทศชาติ 
ต้องยอมรับกันว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา และข่าวสารการทุจริตที่
เผยแพร่ในสื่อต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ัน และภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับมี
ปัจจัยนานัปประการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เล็งเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานและลูกจ้าง  
๒.. . เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบและผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

ปัญหาการทุจริต  
  3.   เพ่ือลดโอกาส สิ่งจูงใจ ในการใช้อ านาจหน้าที่ของตนไปในทางท่ีไม่ชอบ  
 

๔. เป้าหมาย  

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  - ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง  เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ   
ปูองกันการทุจริตมีความตระหนักต่อหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น  

 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีการด าเนินการ 
  1.  ..จัดท าคู่มือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต 
  2 .  ..จัดบรรยายให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปูองกันการทุจริตให้ 
         แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
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๘. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.   ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานและลูกจ้าง ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรมในการปูองกันการทุจริต 
2.   ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานและลูกจ้าง  มีจิตส านึกและความตระหนักในหน้าที่ความ

รับผิดชอบ และผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการทุจริต  
3.   ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานและลูกจ้าง  ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนไปในทางท่ีไม่ชอบ 

เมื่อมีโอกาสหรือสิ่งจูงใจ 
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มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๓  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
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ล าดับที่ ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์

ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม   ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดี
และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ   โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน   ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พุทธศักราช   ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒   มาตรา ๖๖ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   (๕) ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ  (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖   ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล   มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง  ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา  (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓   มาตรา ๖ ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  ความรู ้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕  ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยม
ที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการ
ปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์
สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ 
มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และ
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

๓. วัตถุประสงค ์
๑.   เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต 
๒.   เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุก

รูปแบบ 
๓.   เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 

เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

๔. เป้าหมาย  

เด็กและเยาวชนในเขตต าบลนางิ้ว 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
  ๑.   ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

๒.   แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาน า  หลักสูตร “โตไปไม่โกงมา”  ปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หรือสถานศึกษาใน สังกัดของ อปท. หรือ ที่ อปท. ให้การอุดหนุน  

  ๓.   ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะท างานฯ  
๔.   ติดตามการด าเนินการ 

  ๕ .   สรุปผลการด าเนินการ 

๗. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
3. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

๘. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.   มีการน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ 

อปท. หรือ ที่ อปท. ให้การอุดหนุน  
๒.   เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มี

ภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
๓.   เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 
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ล าดับที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตโรงเรียนภายในต าบลนางิ้ว 

๒. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ   ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา    โดยยึดหลักคุณธรรมน า
ความรู้   สร้างความตระหนัก   ส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย   พัฒนาคนโดยใช้  คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือของ
สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน ศาสนา  และสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มี
ความรู้และอยู่ดีมีสุข   เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิต   แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดกว่า  30  ปีตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ    
และเม่ือภายหลังได้ทรงย้ าแนว ทางการแก้ไข  เพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ   โรงเรียนในเขตต าบลนางิ้ว   เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการศึกษาแบบกึ่งสงเคราะห์ โดยมี
ทั้งนักเรียนไป – กลับ   ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดย เกษตรกร
ส่วนใหญ่ ท าการเกษตรในลักษณะการปลูกพืชเชิงเดี่ยวราคาสินค้าเกษตรถูกก าหนดโดยพ่อค้าคนกลาง เกษตรกร
ยังขาดองค์ความรู้    ในเรื่องการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางการเกษตรที่เหมาะสม ท าการเกษตรแบบพึ่งพาสารเคมี  
ท าให้ต้นทุนในการ ผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องต้องแบกรับภาระการขาดทุน ทุกๆ ปี    
 

โรงเรียนในเขตต าบลนางิ้ว  ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาในชุมชนประกอบกับทางโรงเรียนได้น้อม
น าหลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน   เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาเด็ก  และเยาวชนให้เป็นคนดี   มีความรู้  และอยู่อย่างพอเพียง  อันจะเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้กับชุมชน   ตลอดทั้งโรงเรียนยังมีนักเรียน   ที่ต้องประกอบอาหารเพื่อรับประทาน
เองจึงได้จัดท าโครงการ  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตโรงเรียนภายในต าบลนางิ้วขึ้น  โดยได้น้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ ตามหลัก
เกษตรทฤษฎีใหม่ เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการปลูกพ้ืนหมุนเวียนอย่าง
เกื้อกูลควบคุมผลผลิตให้เพียงพอและเหมาะสมเน้นการผลิตเพ่ือ  การบริโภคและจ าหน่ายในชุมชนเป็นหลัก
เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนของรายทั้งยังเป็นการเผยแพร่แนวคิดหลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียงและหลักการท า
การเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชน  สามารถพ่ึงพาตนเองและอยู่
อย่างพอเพียงและสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเพ่ือเผยแพร่ความรู้  และแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค ์
1.   เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมท ากิจกรรมได้รับประสบการณ์  ปฏิบัติจริงและสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.   เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และการปฏิบัติจริงเก่ียวกับการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์  
3.   เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การออมเงิน และการใช้เงินได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
  

๔. เป้าหมาย 
  เด็กนักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตต าบลนางิ้ว เข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๖. วิธีการด าเนินการ 
  ๑. ประชุมวางแผนโครงการ  
  ๒. เขียนโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนจากทาง องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
  ๓. ด าเนินโครงการ 
  ๔ รายงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณด าเนินการ  

งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นเงิน  135,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสาม
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)   

๙. ผู้รับผิดชอบ  

กองการศึกษา ฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
1.   นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมท ากิจกรรมได้รับประสบการณ์  ปฏิบัติจริงและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.   นักเรียน ได้เรียนรู้ และการปฏิบัติจริงเก่ียวกับการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์  
3.   ส่งเสริมการเรียนรู้ การออมเงิน และการใช้เงินได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
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มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

๒.๑    การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
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ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ ๓   (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. 

๒๕๖๔)   ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริต   ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน ๗,๘๕๒   แห่ง   ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง   ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ   เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ   การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ   รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วน
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   จึงได้เห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการ
บริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ผู้บริหารจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

๓. วัตถุประสงค ์
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๑.   เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์ก าร 
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต  

๒.   เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์ก ารบริหารส่วน  
ต าบลนางิ้ว  สู่การรับรู้ของสาธารณชน  

๔. เป้าหมาย 
๑.   การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

นางิ้ว 
  ๒.   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑.   ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือป้องกันการทุจริตและต้านการทุจริต  
  ๒.   แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๓.   จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๔.   ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
  ๕.   ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๖.   ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
  ๒.   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  
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มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

๒.๑    การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
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ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส่วนราชการ  

๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น   หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   และหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน   ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล นั้น   มักจะประสบปัญหา
ด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร   ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  ระดับ
ส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ   ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 

  เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   มาตรา ๖  และมาตรา ๓๗   ที่ก าหนดให้
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ   การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ได้รับแต่งตั้ง
ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  
 

๓. วัตถุประสงค ์
๑.    เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๒.    เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  ๓.    เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

๔.     เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑.   ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 

๒.   จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 

3.   จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 

4.   จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
5.   ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน

ทุกเดือน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.   มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน

ราชการ 
  ๒.   ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
  ๓.   ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
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ล าดับที่ ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม  ทบทวนจรรยาบรรณข้าราชการ “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัด            
ซื้อจัดจ้าง” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๑.   เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 

๒.   เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้าน
จัดซื้อจัดจ้าง 

  ๓.   เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเก่ียวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑.   ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
  ๒.   รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
  ๓.   จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๔.   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

๕.   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

  ๖.   เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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๘. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละ

ปีงบประมาณ 
๒.   มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้าน

จัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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ล าดับที่ ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ :    กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเลื่อนขั้น 
    เงินเดือน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยปัจจุบันการบริหารราชการของเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องยึดหลัก     
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ    และในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  และการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  
ในอดีตจะมีการพิจารณาเฉพาะผู้บังคับบัญชาระดังสูงเท่านั้น   แต่ปัจจุบันระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลได้มุ่งเน้นให้การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนต าบล   และพนักงานจ้างใน  
องค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้องกระท าในรูปแบบของคณะกรรมการ  และจะต้องมีการจัดท าค าสั่ง  และ
ประกาศให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบทั้งนี้   เพ่ือการน าไปปรับปรุงการท างานของตนเองและของผู้บังคับบัญชาที่
เกี่ยวข้อง โดยเป็นการยึดหลักความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   ได้ด าเนินการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน   
และพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน ส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ปีละ ๒ ครั้ง โดยมีการพิจารณาใน
รูปแบบของคณะกรรมการ   และได้มีการบันทึกรายงานการประชุม  จัดท าค าสั่ง และประกาศให้พนักงาน ส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้างได้ทราบโดยทั่วกัน 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๑.   เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อนขั้น 
                           เงินเดือนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.   เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจา  และพนักงานจ้างปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น  รวมถึงผู้บังคับบัญชาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง 

๓.   เพ่ือสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง มีความ 
                           มุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าต่อหน้าที่ราชการ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑.   จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  พร้อมสรุปผลการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
                           เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อการพิจารณา ปีละ ๒ ครั้ง 
๒. จัดท าประกาศผลการปฏิบัติงานพนักงาน ส่วนต าบล และพนักงานจ้างตามผล                            

การพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ 

47 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

๓.   จัดท าค าสั่งการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน ส่วนต าบล  และเลื่อนค่าตอบแทน  
พนักงานจ้าง ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 

4.   ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างทุกคนได้ทราบ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีละ ๒ ครั้ง 
- ครั้งแรก   ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี 
- ครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ของทุกปี 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  งานการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.   มีเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน

และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
2.   พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาที่ตรงกับความรู้ความสามารถ 
3.   พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เกิดความภาคภูมิใจต่อผลการปฏิบัติงานและมีขวัญ

ก าลังใจที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
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ล าดับที่ ๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ :    กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี / 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาให้
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเจริญ และสงบเรียบร้อย    โดยใช้งบประมาณของ องค์การบริหารส่วน
ต าบล  ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด  ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
จะต้องมีงบประมาณส าหรับการบริหารจัดการชุมชนให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน    โดยการบัญญัติ
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  (กรณีท่ีมีงบประมาณเพ่ิมข้ึน ) ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่จัดสรรไว้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   โดยยึดหลัก    
ธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว  ได้แก่ หลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม    หลักความโปร่งใส  
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
 
 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีการบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่น   โดยการ
จัดท าแผนงานต่างๆ  พร้อมจ านวนงบประมาณรายจ่ายไว้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีเปูาหมายที่วางไว้    รวมถึงเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน และตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
 

๓. วัตถุประสงค ์
๑.   เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง  ๆ เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล 
2.   เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามแผนงาน/เปูาหมายที่วางไว้   ตามความต้องการของ 

ประชาชน  และความจ าเป็นเร่งด่วน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑.   สรุปแผนงานต่าง  ๆ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน    และความต้องการของประชาชน  ตาม

ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง   เพ่ือจัดท าเป็นร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
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2.   เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

3.   เสนอร่างต่อ นายอ าเภอเขาสวนกวาง พิจารณาอนุมัติ 
4.   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และ

เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกปี 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.   การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2.   การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนตาม 

    แผนงานที่วางไว้ 
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ล าดับที่ ๕ 
 

๑. ชื่อโครงการ :    กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาให้
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความเจริญและสงบเรียบร้อย    โดยใช้งบประมาณของ องค์การบริหารส่วน
ต าบล   ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด    ทั้งนี้นอกจากจะต้องมีการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   เพ่ือเป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว    
จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินและกระบวนการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผน   ได้แก่ แผนการ
ด าเนินงาน   และแผนการจัดหาพัสดุ   เพ่ือให้การด าเนินการจัดหาพัสดุทุกประเภทเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
วางไว้   เพ่ือให้สามารถได้พัสดุตามความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นไปตามความต้องการ 
 

ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   มีการบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน  และแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี   เพ่ือเป็นการเร่งรัดให้การจัดหาพัสดุให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๑.    เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดหาพัสดุเป็นไปตามกรอบแผนงานที่วางไว้  
๒.    เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามก าหนดเวลาที่วางไว้ 
๓.    เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้านการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วน 

 ต าบลให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑.   แจ้งทุกส่วนราชการจัดท าแผนการด าเนินงาน และแผนการจัดหาพัสดุเสนอผู้บริหารทราบ 
๒.   ทุกส่วนราชการด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน 
๓.   รายงานผลการด าเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
๔.   ประกาศเผยแพร่ผลการจัดหาพัสดุให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ  
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.   องค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนได้ใช้พัสดุที่จัดหาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
๒.   การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนตา ม

แผนงาน  ที่วางไว้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านการจัดหาพัสดุให้
เป็นไปตามก าหนดที่วางไว้ 
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ล าดับที่ ๖ 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์ก ารบริหาร
ส่วนต าบลนางิ้ว  จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ  เป็นเรื่องที่องค์ก ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ให้ความส าคัญ เพื่อป้องกัน
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร  ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวก
พ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์ก ารบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว   จึงได้จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วทุกโครงการ 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๑.   เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 

๒.   เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

  ๓.   เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง  ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นางิ้ว  ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติม   (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑.  รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

53 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
                      ๒.  น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อบต. ได้แก่ 

ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

๒.    มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ครบทุก
โครงการ  
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ล าดับที่ ๗ 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการจัดทาทะเบียนข้อมูลผู้ขายและผู้รับจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยปัจจุบันได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 
๒๕๖๐  ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  เป็นต้นไป ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายดังกล่าวต้องด าเนินการ
จัดซื้อจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว    เพ่ือให้การได้พัสดุของภาครัฐได้มาตรฐานที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีความคงทนถาวร 
 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น    องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางิ้ว  จึงได้ก าหนดให้มีมาตรการจัดท าทะเบียนข้อมูลผู้ขายและผู้รับจ้างขึ้น   เพ่ือให้ได้ผู้ที่มี
มาตรฐานและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   รวมถึงได้พัสดุที่ตรงกับความต้องการและมีความ
คงทนถาวร 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.   เพ่ือให้ได้พัสดุที่ถูกต้องตรงตามความต้องการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  

๒.   เพ่ือให้ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้ขายและผู้รับจ้างที่ประสงค์จะขายหรือรับจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  

๖. วิธีด าเนินการ 
๑.   จัดท าบันทึกเหตุผลความจ าเป็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 
๒.   ด าเนินการจัดท าทะเบียนผู้ขายและผู้รับจ้างเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
๓.   ด าเนินการตามเปูาหมายที่วางไว้ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   องค์การบริหารส่วนต าบลได้พัสดุที่ตรงกับความต้องการ คุ้มค่า ได้มาตรฐาน คงทนถาวร 

๒.   องค์การบริหารส่วนต าบลได้ท าสัญญาซื้อขายหรือรับจ้างกับคู่สัญญาที่ได้รับการรับรอง
ถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับที่ ๘ 

๑. ชื่อโครงการ  :    กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว    บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน   และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี    โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  ( One Stop 
Service) ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล 
ยื่นค าขออนุมัติ    อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่   และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ติดตาม
ความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ    โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละ
กระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง    ทั้งในด้าน
เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการ
ตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

  นอกจากนี้ องค์ก ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ยังต้องบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข
, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ต้องค านึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความ   พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   

๓. วัตถุประสงค ์
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๑.   เพ่ือมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างยุติธรรม เสมอภาค 

๒.   เพ่ือเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ และน าผลมา
ปรับปรุงในการให้บริการ  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑.   ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการด าเนินการเพ่ือสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ตามแต่ภารกิจงานบริการสาธารณะ 
๒.   ประชุมส านัก/กอง ที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือก

ปฏิบัติ ตรวจสอบได้ 
๓.   จัดท ามาตรฐาน การปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ ก าหนดให้มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา 

อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน และก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการ 

๔.  ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์
อ่ืนๆ ที่ประชาชนสามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง 

๕.    รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนให้ผู้บริหารและประชาชน รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการ
ให้บริการ 

๖.   ประชุมส านัก/กอง  ที่เก่ียวข้อง เพื่อด าเนินการปรับปรุงการให้บริการเพ่ือสร้างความพึง
พอใจแก่ประชาชน 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
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๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.   รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความ

พึงพอใจต่อสาธารณชน 
๒.   ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ ๘๐ 

  ๓.   ลดจ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
 
 

ล าดับที่  ๙ 

๑. ชื่อโครงการ :    โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการที่มีต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การปกครองท้องถิ่น   ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินรูปแบบหนึ่ง    ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการกระจายอ านาจและการให้อิสระแก่ท้องถิ่นในการปกครองตนเอง     โดยรัฐจะมอบหมายให้ท้องถิ่น
ใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือหลายท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการในการบริหารงานตามภารกิจต่าง  ๆ เพ่ือแก้ไขและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า   ท้องถิ่นท่ีได้รับการจัดตั้ง
ขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยผลแห่งกฎหมายและนโยบายของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคล    มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน    มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณและการ
บริหารงานในระดับหนึ่ง   ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลาง
ให้แก่ท้องถิ่น   เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างตรงเปูาหมาย    และเพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชน ในท้องถิ่นได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเอง  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้   ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน   จึงต้องมีส่วนช่วยกันอย่าง
เต็มที่ในการมุ่งพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม   โดยการด าเนินการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าวนั้น   จะต้องให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน  
ตลอดจนคุณภาพการให้บริการ    ที่จะสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนผู้รับบริการประกอบกับ
ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนต าบล  ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องการปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งครอบคลุมถึงคุณภาพในการให้บริการและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น    จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงาน ส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง   โดยจะต้องมีรายงานการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่ด าเนินการโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับการประกาศ  ขึ้นบัญชีจากคณะกรรมการพนักงาน ส่วนต าบล จังหวัดขอนแก่น   เพ่ือ
ใช้ในการประกอบการพิจารณา 
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น   องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  จึงได้ด าเนินการจัดจ้าง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  เข้ามาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก องค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เพ่ือน าผลการส ารวจไปใช้ประกอบการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษสาหรับพนักงาน ส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล    และพนักงานจ้าง   ตลอดจนการน าไปใช้ปรับปรุงการ
ให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป__ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับจากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นไป

ประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน ได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 
2.   เพ่ือปรับปรุงงานตามภารกิจที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ต้องการปรับลดขั้นตอน

การปฏิบัติงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของประชาชน 
3.   เพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนถึงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ในการ

ให้บริการประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 
4.   เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลนางิ้ว 
๕.   เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนต าบล

นางิ้ว 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  และประชาชนผู้มารับบริการจากขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางิ้ว 
  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑.   เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลพร้อมโครงการเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๒.   ด าเนินการตามโครงการ 
๓.   รายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นเงิน 20,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.   สามารถนาผลการศึกษาท่ีได้รับจากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นไป

ประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 
๒.   สามารถน าผลการศึกษาท่ีได้ไปปรับปรุงงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบล   

นางิ้ว ที่ต้องการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการของประชาชนและ
เกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้น 

3.   สามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจมาสะท้อนถึงภารกิจของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้วในด้านการบริการประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสัมฤทธิ์ผล 

4.   สามารถน าผลการศึกษาท่ีได้รับไปปรับปรุงระบบและรูปแบบการให้บริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ให้มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนได้ดียิ่งข้ึน 

5.   สามารถนาผลการศึกษาท่ีได้รับไปใช้ประกอบการพิจารณาประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

ล าดับที่  ๑๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ :  มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

๒. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน   ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ    เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด   ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี  และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี
นั้น 
  เพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
องค์กร  เกิดความความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   จึงได้จัดท ามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๓. วัตถุประสงค ์

60 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

  ๑.   เพ่ือจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒.   เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์ก ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑.   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.   ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 

ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางาน
ในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การ
อนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.   จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการปรับปรุงแผนผังก าหนด
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

   3.1  ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   3.2  จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   3.3  จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 

3.4  จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 

3.5  จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการ
แก่ประชาชนทั้งเวลา  ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

3.6  การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
๔.   ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ 
ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

5.  ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
6.  รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

๒.   มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  ๓.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

 
ล าดับที่  ๑๑ 

 
๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยปัจจุบันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ได้ก าหนดให้การพิจารณาเรื่องเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลเป็นไปในรูปของคณะกรรมการ  ได้แก่  
คณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และเลื่อนค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

นอกจากการด าเนินการข้างต้นแล้ว    ในการบริหารงานบุคคลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว    ได้แก่  การส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้จากการไปเข้ารับการอบรม /
ฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา  การชี้แจงเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพราชการให้แก่พนักงาน ส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง  รวมถึงการชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง  ๆ ที่จ าเป็นและที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงาน ส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง  ได้ทราบในคราวที่มีการประชุมประจ าเดือนเป็นประจ าทุกเดือน   หรือในโอกาสที่
จ าเป็น   เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   ได้รับทราบข้อมูลหรือความรู้เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการท างานของตนเองอยู่เสมอ 

๓. วัตถุประสงค ์
๑.   เพ่ือให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ทุกคน   ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร    

ต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับน าไปปรับใช้หรือปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2.   เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ได้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน  

จากการไม่ปิดกั้นข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล 
๓.   เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารและเพ่ื อน

ร่วมงาน  ท าให้การทางานเกิดความร่วมมือและประสานการท างานให้ประสบผลส าเร็จ
ยิ่งขึ้น 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑.   ชี้แจงมาตรการตามข้อ ๒ ให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างได้ทราบ 
๒.   ด าเนินการตามมาตรการ 
๓.   บันทึกรายงานการประชุมและรายงานให้นายกองค์กดารบริหารส่วนต าบลทราบ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอด ปีงบประมาณ 
 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ และงานธุรการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างมีผลการทางานที่ดีข้ึน 

๒.   พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างเกิดความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  
๓.   การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล และประชาชนได้รับบริการที่ดียิ่งข้ึน 
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มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

๒.๓    มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ล าดับที่  ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งมี
เปูาหมายเพื่อ   (๑) ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน   (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   (๓) มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น   (๕) มีการปรับปรุง
ภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์   (๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ   (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 

จากหลักการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
หน้าที่ให้บริการและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ    โดยเฉพาะภารกิจที่ต้องมีการ
ด าเนินการอนุมัติ   อนุญาต และการออกเอกสารจากทางราชการให้แก่ประชาชน  ได้แก่ การจัดเก็บภาษีต่าง  ๆ 
การออกหนังสือรับรอง/อนุญาตที่เก่ียวกับงานก่อสร้าง  การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์   งานเกี่ยวกับ
การทะเบียนราษฎร งานจดทะเบียนพาณิชย์   งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เป็นต้น
จึงได้มีการด าเนินงาน    ให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว    โดยการประกาศลดขั้นตอนการให้บริการ  โดยเฉพาะ
การลดระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนให้น้อยลงกว่าเดิม    รวมถึงการลงนามอนุญาตหรืออนุมัติ  ให้มีการ
มอบอ านาจผู้หนึ่งผู้ใดในส่วนราชการให้มีอ านาจแทนได้กรณีที่ผู้ใดผู้หนึ่งไม่สามารถลงนามได้    เพ่ือมุ่งให้บริการ
แก่ประชาชนให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.   เพ่ือให้การให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

๒.   เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
๓.   เพ่ือให้เกิดความประทับใจผู้มารับบริการ 

 

๔. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑.   จัดท าบันทึกหลักการและเหตุผลพร้อมโครงการเสนอต่อนายก องค์การบริหารส่วนต าบล

พิจารณาอนุมัติ 
๒.   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้มีหน้าที่ด าเนินงาน 
3.   ด าเนินการโครงการที่ก าหนดไว้ 
๔.   รายงานผลการด าเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.  ผลการปฏิบัติงานใช้ระยะเวลาที่น้อยลง 

๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพ่ิมข้ึน 
๓.  ประชาชนอยากมาใช้บริการในครั้งต่อไป 
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ล าดับที่  ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายใน
องค์กรนั้น เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา   จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ  คุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี   ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์
ที่การบริหารราชการต้องเป็นไป    เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ    ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ   การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ

แทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๒.   เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
๓.   เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

 

๔. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารองค์ก ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑.   ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง    อนุญาต   อนุมัติ   แต่งตั้ง   ปฏิบัติราชการแทนหรือ

การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เพื่อกระจายอ านาจใน
การตัดสินใจ 

๒.   แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ  
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๓.   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผย
ต่อสาธารณชน  

  ๔.   ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.   มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ

การด าเนินการอ่ืนใดของ ผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน 

๒.   ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
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มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๔  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
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ล าดับที่  ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของ อบต.นางิ้ว  ที่พฤติกรรมปฏิบัติเป็นอย่างที่ดี 
มีความซ่ือสัตย์ สุจริตและ มีคุณธรรม  

๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยการปฏิบัติราชการของพนักงาน ส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น   ปัจจุบันต้องยึดหลักธรรมาภิบาล   โดยเฉพาะด้านการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม    ซึ่งหลักการดังกล่าว  
ได้แก่ การเป็นผู้มีความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์สุจริต  มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกในการให้บริการสาธารณะ
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย เป็นต้น 
 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน  และมีจิตส านึกต่อการให้บริการแก่ประชาชนและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย    องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว   จึงได้จัดให้มีกิจกรรมยกย่อ งเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   ที่
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทุกปี   ปีละ  ๑  คน   เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ฯ มีขวัญก าลังใจ    และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานและเพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนต าบล ฯ มี
บุคลากรที่ดีในองค์กรเพิ่มขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล ฯ มีบุคลากรที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการ

และการปฏิบัติงาน 
๒.   เพ่ือส่งเสริมให้มีบุคลากรที่มีจิตส านึกดีด้านเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
๓.   เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน่าเชื่อถือ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้าง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว
ทุกคน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑.   จัดตั้งคณะท างานฯ  
  ๒.   ประชุมคณะท างาน 
   -  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
   -  พิจารณาคัดเลือก 
  ๔.   ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  
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๕.   จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม ( Social 
Media) เป็นต้น 

๖.  จัดท าท าเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีละ ๑ ครั้ง ประมาณเดือนกันยายนของทุกปี 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ได้ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

๒.   ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อองค์กร 
๓.   องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
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ล าดับที่ ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ประชาชนในท้องถิ่น   ผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี   ด้าน
การเป็นผู้ปฏิบัติตน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   หรือผู้มีจิตสาธารณะ  หรือผู้ท า
คุณประโยชน์ เป็นต้น 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยในชุมชนทุกชุมชนย่อมมีบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม    มีหลักการด าเนินชีวิต
เพ่ือให้ประสบความส าเร็จ    และเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่น   ซึ่งมีหลายรูปแบบจากการเรียนรู้  ได้แก่ 
การศึกษาแนวทางต่างๆ   ด้วนตนเอง  การน าหลักการต่าง  ๆ ที่จะเกิดประโยชน์มาปรับใช้เพ่ือให้เป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรม  และเป็นผู้ที่มีความพอเพียงในการด ารงชีวิต   โดยผ่านการจัดท าและเข้าร่วมโครงการต่าง  ๆ 
และการเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    และมีการน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตให้เกิดความสุข  พอม ี พอกิน  และพอใช้  จนมีผู้อ่ืนน าไปเป็นแบบอย่างในการยึดถือปฏิบัติตามได้ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีหน้าที่ในการส่งเสริม  
พัฒนา และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   เกิดความสงบสุข   และเป็นชุมชนที่น่าอยู่  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญใน
การที่จะยกย่องเชิดชูบุคคลในชุมชนที่เป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต    การปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บุคคล   ในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   หรือด้านอ่ืน ๆ รวมถึงการเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติ  มีจิตส านึกสาธารณะต่อชุมชน  ทั้งนี้   เพ่ือมุ่งหวังให้ชุมชนของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีผู้ที่
คิดด ี ท าด ี และมีความพอเพียงเพ่ิมข้ึน  เพ่ือความสุขสงบของสังคมสืบไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพ่ือให้ชุมชนในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ทุกชุมชนเป็นสังคมที่น่าอยู่  และ

เข้มแข็ง 
๒.   เพ่ือให้ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   มีผู้ที่เป็นผู้คิดดี  ท าดี  มีจิตส านึกท่ีดีต่อ

สังคมเพ่ิมข้ึน 
๓.   เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่พฤติกรรมที่ดี   ให้สังคมได้รู้เพิ่มขึ้น   เพ่ือปลูกฝังให้บุคคลอื่น

รวมถึงเยาวชนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 
 

๔. เป้าหมาย 
  ประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ทุกคน 
 

๕. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑.   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

๒.   ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เพื่อคัดเลือกบุคคล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
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  ๓.   จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
   -   ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
   -   ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
   -   ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพ้ืนบ้าน (ประชาชน) 
   -   ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
   -   ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
  ๔.   ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

๕.   ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
ต่อไป 

  ๖.  สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (ปีละ ๑ ครั้ง) 

๘. งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑.   ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีความสุขสงบ น่าอยู ่และมีความเข้มแข็ง 
๒.   ภายในชุมชนมีบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
๓.   ประชาชนในชุมชนได้รับการเสริมสร้างการรับรู้พฤติกรรมที่ดีเพ่ือการนาไปปรับปรุงใช้ใน

การด าเนินชีวิตอย่างสม่ าเสมอ 
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มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ 
ตรวจสอบพบการทุจริต 
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ล าดับที่  ๑ 

 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ได้ประกาศโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   ประกอบด้วย    4  ส่วนราชการ   และ ๑ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       
กองคลัง   กองช่าง   กองการศึกษาฯ   และหน่วยตรวจสอบภายใน    และแต่ละส่วนราชการจะมีฝุายและงาน
ต่าง ๆ   เพ่ือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามท่ีมีระเบียบกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย นั้น 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของแต่ส่วนราชการดังกล่าว   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล   องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   จึงได้ก าหนดให้แต่
ส่วนราชการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการบรรลุเปูาหมายตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.   เพ่ือให้แต่ละส่วนราชการมีความรับผิดชอบต่อภารกิจหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

๒.   เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจการงานและหน้าที่ความผิดชอบเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างทุกคน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วทุกคน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑.   การก าหนดมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการปีละ  ๑ ครั้ง   ภายในวันที่         

๑ ตุลาคมของทุกปี 
๒.   แต่ละส่วนราชการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลลงนาม 
๓.   ด าเนินการตามมาตรการ 
๖.๔ รายงานผลการด าเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปีละ ๑ ครั้ง ภายในวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี) 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
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ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.   แต่ละส่วนราชการมีความรับผิดชอบต่อภารกิจหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
๒.   เกิดผลส าเร็จของงานตามท่ีก าหนดไว้ 
๓.   ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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ล าดับที่  ๒ 
๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  เพื่อการ 

  ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งเป็นองค์ กรอิสระ
ตามกฎหมาย  มีอ านาจหน้าที่บริหารภายในเขตพ้ืนที่ตามงบประมาณของตนเอง    ทั้งท่ีได้มาจากรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ฯ จัดเก็บเอง  และ ที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไข
ถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ทั้งนี ้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี นั้น 
 

เนื่องจากในการด าเนินงานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล นั้น ต้อง
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้อง   ฉะนั้น ในการด าเนินงานด้านต่าง  
ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะมีหน่วยงานตรวจสอบการด าเนินงาน ได้แก่ อ าเภอ จังหวัด กรม  ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน   เป็นต้น   เพ่ือให้ค าแนะน าท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล   ให้
เกิดความถูกต้อง  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่
เสมอ   จึงให้ความส าคัญต่อการให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบล  ในการคอยอ านวย
ความสะดวก  และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  ทั้งนี้  เพ่ือเจ้าหน้าที่ท่ีรับการตรวจสอบจะได้รับความรู้และสามารถ
น ามาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   

เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

๒.   เพ่ือให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปโดยทุจริต 
๓.   เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ที่เก่ียวข้องได้รับค าแนะน า

ต่าง ๆ มาปรับปรุงการท างานให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารท้องถิ่น   พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างทุกคนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว ทุกคน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑.   การชี้แจงมาตรการของผู้บริหารในการให้ความร่วมมือแก่หน่วยตรวจสอบแก่เจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ทุกคน 
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๒.   เมื่อมีการเข้าตรวจสอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบ  
3.   รายงานผลการดาเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทราบ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.   ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

นางิ้วเป็นไปด้วยความถูกต้อง  ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ 
๒.   การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยสุจริต 
๓.   พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วทุกคน ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนจากการ

ให้ค าแนะน าของผู้ตรวจสอบ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

 

ล าดับที่ ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งเป็นองค์อิสระตาม
กฎหมาย มีอ านาจหน้าที่บริหารภายในเขตพ้ืนที่ตามงบประมาณของตนเอง  ทั้งท่ีได้มาจากรายได้ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ จัดเก็บเอง และ ที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่น  ซึ่งอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐ 
และมาตรา ๕๑ ทั้งนี ้  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้น 
 

เนื่องจากในการด าเนินงานด้านต่าง  ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล นั้น   
ย่อมต้องมีปัญหาข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข ์ซึ่งปัญหาต่าง ๆ  จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ร้อง
หรือบุคคลใกล้เคียง   และองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   จะต้องมีหน้าที่ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้เกิดความ เรียบร้อยโดยเร็ว    เพ่ือความสงบสุขเรียบร้อยของชุมชน  ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางิ้ว    จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว    จึงได้มีมาตรการออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.   เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

๒.   เพ่ือให้ชุมชน/สังคมเกิดความเรียบร้อยและสงบสุข 
๓.   เพ่ือให้การด าเนินการจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบโดยเร็วยิ่งขึ้น 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างทุกคนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้วทุกคน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑.   การจัดท าบันทึกหลักการและเหตุผล  และจัดท าค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นชอบ 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามค าสั่ง 
๓.  รายงานผลการด าเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนได้รับการแก้ไขด้วยความรวดเร็ว 

๒.   ชุมชน/สังคมเกิดความเรียบร้อยและสงบสุข 
๓.   หน่วยงานที่มีหน้าที่รับเรื่องไปดาเนินการแก้ไขได้รับเรื่องเร็วขึ้น 
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ล าดับที่  ๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน   กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวห า
เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์อิสระตาม
กฎหมาย มีอ านาจหน้าที่บริหารภายในเขตพ้ืนที่ตามงบประมาณของตนเอง   ทั้งท่ีได้มาจากรายได้ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ จัดเก็บเอง และ ที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่น  ซึ่งอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขถึงปัจจุบัน  มาตรา ๕๐ 
และมาตรา ๕๑ ทั้งนี ้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้น 
 

เนื่องจากในการด าเนินงานด้านต่าง  ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล นั้น
อาจจะมีปัญหาข้อร้องเรียนถึงพฤติกรรมหรือความประพฤติท่ีไม่ถูกต้องของพนักงานเจ้าหน้าที่ของ องค์ก าร
บริหารส่วนต าบล   ได้แก่ การทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่    การปฏิบัติราชการเป็นไปโดยมิชอบตามกฎหมาย  
และอ่ืน ๆ โดยหากมีเรื่องดังกล่าวเกิดข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบล   ได้มีมาตรการในการสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการทางวินัยแต่เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ทุกคน  และเพ่ือเป็นการปูองกันปัญหา
ดังกล่าวมิให้เกิดขึ้น   องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว    จึงมีมาตรการเสริมสร้างให้บุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางิ้ว    เป็นผู้มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่  และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  โดยการ
ส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจ าทุกปี   รวมถึงการชี้แจงถึงข้อปฏิบัติราชการใน
การประชุมพนักงานและลูกจ้างเป็นประจ าทุกเดือน 
 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๑.   เพ่ือให้การบริการแก่ประชาชนเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 

๒.   เพ่ือให้มีกระบวนการปูองปรามความประพฤติของพนักงานเจ้าหน้าที่มิให้ทุจริต  
๓.   เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนในชุมชนได้รับการอานวยความสะดวกและการ

บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างทุกคนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้วทุกคน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑.   การชี้แจงมาตรการให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคนทราบ 
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๒.   ผู้บริหาร และผู้อ านวยการกองติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
๓.   รายงานผลการด าเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
๔.   กรณีมีข้อร้องเรียนเกิดข้ึน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบข้อเท็จจริง 
๕.   คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรายงานผลการตรวจสอบให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ทราบ 
6.   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งลงโทษตามฐานความผิด 
๗.   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

ขอนแก่นทราบ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ   

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.  บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบล  ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

ในการปฏิบัติราชการ 
๒.  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   เกรงกลัวต่อการลงโทษทางวินัย 
๓.  ประชาชนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
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มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

   3.1  การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็น
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
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ล าดับที่  ๑ 

 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว” ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒. หลักการและเหตุผล 
   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์อิสระตาม
กฎหมาย มีอ านาจหน้าที่บริหารภายในเขตพ้ืนที่ตามงบประมาณของตนเอง   ทั้งท่ีได้มาจากรายได้ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ จัดเก็บเอง และ ที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่น  ซึ่งอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขถึงปัจจุบัน  มาตรา ๕๐ 
และมาตรา ๕๑ ทั้งนี ้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้น 
 

  เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๑  ซึ่งก าหนดให้
หน่วยงานราชการต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนทราบ    ยกเว้นข้อมูลข่าวสารบาง
ประเภทที่เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล   และข่าวสารที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศ    ประกอบกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ได้ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารราชการและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบบริหารงานของหน่วยงานราชการ    และหลักความโปร่งใสโดยการที่หน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นให้แก่ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารและปฏิบัติ
ราชการใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด   ฉะนั้น การที่จะให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า และประชาชนรู้สึกอยาก
มีส่วนร่วมกับการบริหารกับ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มากยิ่งขึ้น   โดยเป็นไปตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้น  
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้น  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   
โดยศูนย์ดังกล่าวจะให้ข้อมูลข่าวสาร   ทั้งท่ีเป็นในรูปของเอกสาร    ข่าว   แผ่นพับประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่ผู้ให้
ข้อมูลข่าวสาร    ศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถสืบค้นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง    เว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางิ้ว   เป็นต้น   ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือให้การ
จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๑.   เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

๒.   เพ่ือให้มีกระบวนการค้นหาข้อมูลข่าวขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

๓.   เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีส่วนร่วมต่อการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วที่เป็นไปตามความต้องการ 

 
 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
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๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑.   การชี้แจงมาตรการให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างทุกคนทราบ 

๒.   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   

๓.   เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับแต่งตั้งด าเนินการตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
๔.   รายงานผลการด าเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วทราบ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
   

ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.   ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๒.   ระบบการสืบค้นข้อมูลข่าวสารมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๓.   ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมต่อการบริหารราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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ล าดับที่ ๒ 

 

๑. ชื่อโครงการ  :   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๑  ซึ่งก าหนดให้
หน่วยงานราชการต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนทราบ   ยกเว้นข้อมูลข่าวสารบาง
ประเภทที่เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล   และข่าวสารที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศ  ประกอบกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ได้ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารราชการและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบบริหารงานของหน่วยงานราชการ  และหลักความโปร่งใสโดยการที่หน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นให้แก่ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารและปฏิบัติ
ราชการใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  ฉะนั้น การที่จะให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  และประชาชนรู้สึกอยาก
มีส่วนร่วมกับการบริหารกับ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มากยิ่งขึ้น   โดยเป็นไปตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้น  
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว    จึงได้ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ  ให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับทราบอยู่เสมอได้แก่เอกสารข้อมูลต่าง  ๆ จากหน่วยงานอื่น   ข่าว  แผ่นพับประชาสัมพันธ์   เจ้าหน้าที่ผู้ให้
ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลกลาง ที่สามารถสืบค้นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง  เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้วบอร์ด   ประชาสัมพันธ์  เสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว    โทรศัพท์สานักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เป็นต้น   เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางการรับรู้ที่มีความหลากหลาย 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๑.   เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

หลากหลายช่องทาง 
๒.   เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและทันต่อ  
      เหตุการณ์ 
๓.   เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีส่วนร่วมต่อการบริหารราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ  เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี  และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า  10 
ประเภทขึ้นไป 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีด าเนินการ 
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  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
- แผนการด าเนินงาน  
- แผนอัตราก าลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  

 ๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

      จากหลายช่องทาง 
๒.   ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
๓.   ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

 
 
 
 
 

87 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

ล าดับที่ ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ  :   มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
นางิ้ว 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์อิสระตาม
กฎหมาย มีอ านาจหน้าที่บริหารภายในเขตพ้ืนที่ตามงบประมาณของตนเอง   ทั้งท่ีได้มาจากรายได้ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ จัดเก็บเอง และ ที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่น  ซึ่งอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขถึงปัจจุบัน  มาตรา ๕๐ 
และมาตรา ๕๑ ทั้งนี ้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้น 
 

เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๑  ซึ่งก าหนดให้
หน่วยงานราชการต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนทราบ   ยกเว้นข้อมูลข่าวสารบาง
ประเภทที่เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล   และข่าวสารที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศ   ประกอบกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ได้ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารราชการและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบบริหารงานของหน่วยงานราชการ และหลักความโปร่งใสโดยการที่หน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นให้แก่ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารและปฏิบัติ
ราชการใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด   ฉะนั้น การที่จะให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  และประชาชนรู้สึก
อยากมีส่วนร่วมกับการบริหารกับ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มากยิ่งขึ้น    โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่
กล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว    จึงได้ด าเนินการให้มีหลากหลายช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการต่าง  ๆ ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบอยู่เสมอ  ได้แก่ เอกสารข้อมูลต่าง  ๆ จาก
หน่วยงานอื่น  จดหมายข่าว  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  ศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถ
สืบค้นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์กลางเว็บไซต์    บอร์ดประชาสัมพันธ์  เสียงตามสาย   โทรศัพท์ส านักงาน  และ  
เฟซบุ๊ค ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   เป็นต้น  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารในช่องทางการรับรู้ที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
๑.   เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว และ

หน่วยงานอื่นๆ หลากหลายช่องทาง และรวดเร็วยิ่งขึ้นตามความสะดวกและเหมาะสมของ
แต่ละบุคคล 

๒.   เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและทันต่อ  
เหตุการณ์ 

๓.   เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีส่วนร่วมต่อการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวก 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑.   การแจ้งการด าเนินการมาตรการดังกล่าวให้งานประชาสัมพันธ์ได้ทราบ 

๒.   เจ้าหน้าที่ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตามช่องทางที่มีอยู่ทั้งหมด 
3.   รายงานผลการด าเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.   ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จากหลาย

ช่องทางและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๒.   ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
๓.   ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  
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มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

   3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเร่ือง      
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
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ล าดับที่ ๑ 

 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคมระดับต าบล 

๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางและเท่าเทียมโดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออก
ถึงศักยภาพ ความคิดเห็น  ความต้องการ  เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้  ร่วมก าหนดแนว
ทางการดาเนินงาน ร่วมตัดสินใจ  ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทาโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น  เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

๓. วัตถุประสงค ์
๑.   เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เก่ียวข้องในการด าเนินกิจการ

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.   เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.   เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และ

ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
4.   เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5.   เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
6.   เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชน

และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑.   จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
  ๒.   จัดเวทีประชาคม  
  ๓.   สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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๔.   สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพ่ือก าหนดกิจกรรมโครงการไว้แผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   มีการจัดเวทีประชาคม  
  ๒.   ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
  ๓.   เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 

๔.   มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น 
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    ล าดับที่ ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน  และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว   มีประสิทธิภาพ   และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง    โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  
 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดว ก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

 

 ๓. วัตถุประสงค ์
1.   เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
2.   เพ่ืออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลนางิ้ว  
3.   เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับ

ประชาชนในพื้นท่ี  
 

๔. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ  หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง    โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ   สามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด    สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ   รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
1.   จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
2.   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
3.   น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม

ความจ าเป็นและเร่งด่วน  
4.   แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ   

ส านักปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์
  ๒.   มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๓.   มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 

๔.   มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

๕.   มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้สามารถ ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
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ล าดับที่ ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ   กลั่นกรองการใช้อ านาจ    โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง   และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย   เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 

 ๓. วัตถุประสงค ์
  1.   เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  

2.   เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ  

3.   เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  

 

๔. เป้าหมาย 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ   

ส านักปลัด องค์กรปกครองส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1.   การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย  

2.   ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

   3.3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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ล าดับที่ ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
นางิ้ว  

 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่บริหาร
ภายในเขตพ้ืนที่ตามงบประมาณของตนเอง    ทั้งท่ีได้มาจากรายได้ของ องค์การบริหารส่วนต าบล ฯ จัดเก็บเอง 
และท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่น    ซึ่งอ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๔๙๖   และท่ีแก้ไขถึงปัจจุบัน   มาตรา ๕๐   และมาตรา ๕๑   ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    ซึ่งในการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าวต้องเป็นงาน /กิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ถ้ามี)   ที่ได้มีการจัดท าขึ้นทุกปี  โดยเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 
๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน    ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่   โดย 
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล  มีคณะจัดท าร่างแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล
เรียกว่าคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล   ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา  ที่คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด    จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  จัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะ
มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินงานและจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   ได้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว    จึงได้มี
การด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล   ให้มี
หน้าที่ด าเนินการจัดทาร่างแผนตามอ านาจหน้าที่  ก่อนการน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบล  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว  
และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว  ก าหนดด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส 
และสุจริต  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
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๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช่งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว   มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล นางิ้ว   เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล นางิ้ว และร่างแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วน ต าบลนางิ้ว  ความต้องการของประชาคม  และชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน ต าบลนางิ้ว 
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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ล าดับที่  ๒ 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าและพัฒนาสตรีในต าบลนางิ้ว 

๒. หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537 ( และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6  ปี พ.ศ. 2552)  มาตรา 67 (6)   
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ซึ่งองค์การบริหารต าบลถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่
หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน   และครอบครัวของประชาชนในต าบล   เพ่ือน าไปสู่ความ
เข้มแข็งของครอบครัวและสังคม 
 

ในยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ส าคัญมากขึ้นทั้งต่อครอบครัวและต่อสังคมเช่นปัจจุบัน   ท าให้
สตรีต้องปรับตัว  เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภา วการณ์ต่างๆ  รวมทั้งแสวงหาความรู้และ
แนวคิดใหม่ๆ   ให้กับตนเองเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้   เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม  สภาสตรีแห่งชาติ ฯ
ในฐานะองค์กรที่ด าเนินงานด้านกิจกรรมสตรี  ได้เล็งเห็นความส าคัญในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองของสตรีให้ดียิ่งขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมภาวะผู้น าและ
พัฒนาสตรีในต าบลนางิ้ว  เพ่ือพัฒนาผู้น าสตรีในพื้นที่ต าบลนางิ้ว   ส่งเสริมการพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้น าสตรีให้มี
บุคลิกภาพที่โดดเด่น   น่าเชื่อถือ  สร้างการยอมรับ   สร้างทัศนคติที่ดีต่อ งานบริการ   ให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์   เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ   ในชุมชนให้ประสบความส าเร็จ   เป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การแก้ไขปัญหาสังคม   

 

๓. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ   สร้าง ความรู้   ทักษะ   ในการพัฒนาตนเองของสตรีให้ มี

ประสิทธิภาพ 
2.   เพ่ือพัฒนาและสร้างความ เชื่อมั่นใจให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็ง   เป็นฐานพลังในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง  ๆ  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวในชุมชน  และสังคมโดยสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนและสังคม  

3.   เพ่ือสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและแนวทางตามนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1.   คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.   ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3.   พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
๔.   ผู้น าชุมชน 
๕.   กลุ่มสตรีต าบลนางิ้ว 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
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๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. เขียนโครงการและเสนอผู้บริหาร อบต. พิจารณาอนุมัติ 

๒. ด าเนินการติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ติดตามประเมินผลโครงการ 
5. น าเสนอผลการด าเนินโครงการต่อผู้บริหาร อบต. 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๕  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
4. ค่าวัสดุส านักงาน 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

   

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.  เสริมสร้างศักยภาพ  สร้างความรู้  ทักษะ  ในการพัฒนาตนเองของสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาและสร้างความ เชื่อมั่นใจให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็ง   เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อน

กิจกรรมต่าง ๆ   
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ล าดับที่  ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.นางิ้วเคลื่อนที่พบประชาชน  

๒. หลักการและเหตุผล 
  จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ไ   ม่ว่าจะ
เป็นด้าน สังคม ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ล้วนแล้วเป็น
หน้าที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล    ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็น
หัวใจส าคัญของการพัฒนาอีกท้ัง  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537   และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนาต าบล   ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
เป็นไป  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ประกอบกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางิ้ว   มีวิสัยทัศน์ คือ “นางิ้ว มีความมั่งคง ทางเศรษฐกิจ และสังคม มีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี  มี
ชุมชนเข้มแข็ง”   จึงถือได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้วเป็นองค์กรที่มีบทบาทท่ีส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชน   

เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐ   และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว  จึงได้  
จัดท าโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ขึ้น   เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร  ร่วมแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล เพื่อเป็นการ  ส่งเสริมการ
ให้บริการประชาชนเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เข้าให้บริการประชาชนเพื่อเป็นการเพ่ิม  
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็ว  เป็นการลดภาระในการเดินทางของประชาชนในการ
มา ขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ   และเพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี    และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที    เกิดการพัฒนางานด้านบริการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการเชิงรุก   ทั้งนี้ได้ใช้หลักให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการ
ส่งเสริมให้ ประชาชนได้รับความรู้ทั้งวิชาการ การสาธิตและปฏิบัติ เน้นการบริการเชิงรุกท่ีมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง
ระหว่างภาครัฐ  และประชาชน การบริการเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริงโดยหน่วยงานภาครัฐมาให้บริการแก่ประชาชน
ถึงท้องถิ่นและท้องที่    โดยส านักปลัด ให้บริการในด้านรับฟังความคิดเห็น และรับเสนอโครงการ กองคลัง 
ให้บริการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่    พร้อมทั้งให้ความรู้ในการจัดท าแผนที่ภาษีและการจัดเก็บภาษี   กองช่าง 
บริการให้ความรู้เกี่ยวกับผังเมือง   การขออนุญาตก่อสร้าง ต่างๆ  รวม พร้อมทั้ง  ให้บริการเกี่ยวกับงานการรับ
แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการต่างๆ   บริการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะใน
ครัวเรือน (Zero Weate) กองสวัสดิการสังคม บริการให้ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ตลอดจนการให้ค าปรึกษาด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และให้บริการจากส่วนราชการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแถลงนโยบายของผู้บริหาร และสรุปผลการ ปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
 

 ๓. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะของการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการ  

ประชาชน เพ่ิมช่องทางในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
๒. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆ  สามารถ

รับรู้ รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  
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๓. เพ่ือเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว
และหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔. เพ่ือประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในงานต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารและ  
ได้รับทราบสรุปผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   เพ่ือน าผลการตรวจสอบ
ภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและป้องกัน
การทุจริต  ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   จ านวน  7 หมู่บ้าน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  

๖. วิธีการด าเนินการ 
  1.  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ  

2.  จัดประชุมพนักงาน/ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
3.  ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยทั่วถึง  
4.  ด าเนินการตามก าหนดการในโครงการ  
5.  ประเมินผลโครงการดังกล่าว  

 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

1. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
2. ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานที่ใช้ในโครงการฯ  
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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1.  ประชาชนได้รับบริการในเชิงรุกในลักษณะของการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการ  
ประชาชน เพ่ิมช่องทางในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

2.   องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆ สามารถรับรู้  
รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนแก้ไขปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว  

3.   เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล     
นางิ้ว และหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.  ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในงานต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร 
และได้ รับทราบสรุปผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   4.1  การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
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ล าดับที่  ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ :   มาตรการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์อิสระตาม
กฎหมาย   มีอ านาจหน้าที่บริหารภายในเขตพ้ืนที่  ตามงบประมาณของตนเอง  ทั้งท่ีได้มาจากรายได้ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล ฯ จัดเก็บเองและ  ที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่น  ซึ่งอ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน
ต าบล  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขถึงปัจจุบัน  มาตรา ๕๐ 
และมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องมีการรายงานผลให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบ
ได้ทราบอยู่เสมอ 

เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  แล้ว
รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ก ากับดูแลอย่างน้อย   ปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน   นับจาก
วันสิ้นปีงบประมาณ  (๓๑ ธันวาคมของทุกปี )   โดยในมาตรฐานการควบคุมภายในดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะ
ช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและมีประสิทธิผล  และช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการผิดพลาด  ความเสียหาย   ไม่ว่าจะในรูปของความสิ้นเปลือง  ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินหรือการ
กระทาอันเป็นการทุจริต ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  จึงได้ด าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน และรายงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทราบตามระเบียบดังกล่าวทุกปี 
 
๓. วัตถุประสงค ์
  ๑.   เพ่ือให้ทราบผลการดาเนินงานที่มีความเสี่ยงได้รับการแก้ไขให้ลดน้อยลง 

2.   เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบได้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

3.   เพ่ือปูองกันการทุจริตจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนิ้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑.   การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัติ 
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๒.   การด าเนินการระเบียบและแนวทางปฏิบัติ 
  ๓.   รายงานผลการด าเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
  4.  รายงานผลให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.   ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้รับการแก้ไขให้น้อยลด 
๒.   การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
๓.   ไม่เกิดการทุจริตจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ๔.๒  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 
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ล าดับที่ ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

  องค์ก ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์ก าร
บริหารส่วนต าบล นางิ้ว ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน สร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

๓. วัตถุประสงค ์
๑.   เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย

ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
๒.   เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง 

การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๖. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

-   แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้งองค์ก ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

-   การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ   โดยการ ติดประกาศ หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วและ 
ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

-   มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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-   ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 

-   การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
-   แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์ก ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้ด าเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

-   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 

-   มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
-  น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงาน

บุคคล 
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

-  แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

-   มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 

-   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

-   มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา 
เป็นต้น 

-   น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงาน
บุคคล 

-   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงาน
ทราบโดยทั่วกัน 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

109 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้น าผลการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงาน

บุคคลต่อสาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
 
 
 

ล าดับที่  ๒ 
๑. ชื่อโครงการ :    กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การเบิกจ่ายเงินขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหาร
การเงินการคลังขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ 
จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ  
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัด
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ส่งผลให้เกิดการ
ใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้   

๓. วัตถุประสงค ์ 
๑.   เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
๒.   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วต่อสาธารณชน 
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๔. เป้าหมาย 

  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๖. วิธีการด าเนินการ 
-   รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่
ด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ รายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

  -   มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
-   มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยก าหนดให้มีภาค

ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
-   เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
-   สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง

ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.   มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์ก าร

บริหารส่วนต าบลนางิ้ว ต่อสาธารณชน  และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
๒.   ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ การรับ

จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วท าให้เกิดความโปร่งใส  
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ล าดับที่  ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ :   กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว    ยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑)   จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง 
  

เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อ -จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว    โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  และสามารถพัฒนาระดับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย 
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค ์
๑.   เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อ

จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
๒.   เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
๓.   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ 

และท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๔. เป้าหมาย 
  เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อ- จัดจ้างทุกข้ันตอนต่อสาธารณชน 
 

 ๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑.  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม   เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้

สังเกตการณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
๒.   จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป   และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้อง

กับพัสดุ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทน
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ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

๓.   ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคัญทุกข้ันตอนให้ประชาชนทราบ ผ่าน
ทางเว็บไซด์ และท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง  และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการ
จัดซื้อ- จัดจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ๔.๓  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
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ล าดับที่ ๑ 

 
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารจัดการขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้
และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์ก ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  
รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์ก ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

๓. วัตถุประสงค ์
๑.   เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์ก ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ได้เพ่ิมพูนความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
๒.   เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์ก ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ให้มีความ

พร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารราชการ 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑.   จัดท าโครงการ/แผนงาน 

๒.   ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

  ๓.   อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  ๔.   ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณด าเนินการ  

งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นเงิน  5๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.   การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา

ท้องถิ่น 
๒.   ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ

ที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
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ล าดับที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ   
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าในภารกิจการตรวจสอบการป ฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 

  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น
กลไกส าคัญท่ีใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 

  จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ 
ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  
 

๓. วัตถุประสงค ์
๑.   เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๒.   เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

ท้องถิ่น  

๔. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
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  ๑.  จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
๒.  จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ

ความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๓.   แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการ
ประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  

๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑๐. ผลลัพธ์ 
๑.   สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติ

ภารกิจได้ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 
๒.   สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
  ๔.๔   การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  และบูรณาการทุกภาค

ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ล าดับที่ ๑ 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของ
ประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 

  การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  
 
 ๓. วัตถุประสงค์ 

๑.   เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยม
ในการต่อต้านทุจริต 

๒.   เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เข้มแข็ง  

๔. เป้าหมาย 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 

๕. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีด าเนินงาน 
๑.   จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.   ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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๓.   หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม   สนับสนุน   และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 

๔.   หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อน
ตามแนวทาง แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

๕.   สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ   

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
  ๒.   เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต  
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