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คำนำ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  พ.ศ. 2565   นี้ จัดทำข้ึนตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 4  ปี ( พ.ศ. 2565 – 2568 )  เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3 (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – 2564)  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ   โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
และส่งเสริมการมสี่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ เพื่อให้การ
ดำเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม   

  
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565  นี้

ข้ึนมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกัน การทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   โดยมี
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ เช่นเดียวกันกับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ซึ่งได้จัดทำภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 4 
มิติ ดังนี้  

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

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565   นี้จะเป็นประโยชน์ 

และเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม   เพื่อ
บรรลุ วิสัยทัศนย์ุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดข้ึน  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

         การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถ่ิน  ได้แก่ 
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์
สำคัญเพื่อให้บริการต่างๆ    ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน   มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 

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

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒) สภาพหรอืปญัหาทีเ่กิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรอืลกัษณะปัญหาของการทจุริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรอืลกัษณะปัญหาทีเ่กิดจากการขาดประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรอืลกัษณะของปญัหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรอืลกัษณะปัญหาของการทจุริตที่เกิดจาก  อำนาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 

         สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้   ดังนี ้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

การ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว
เกิดข้ึนจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจ
หน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
 

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

 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิ จ ในบางครั้งพบ
บริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของ
ภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
ภาครัฐ 

 

๕) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทําให้เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเอง
และครอบครัว  

 

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

 

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

 

๒. หลักการเหตุผล  
       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง  
และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน ใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก ภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  ของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ  ปกครองส่วน
ท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
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อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (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 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙  ลดลง ๓ คะแนน จากปี 
๒๕๕๘ ได้ลําดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดต้ังองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  

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

 

          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่  
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ  
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนด ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลัก
ออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) 

         ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น  
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร จัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ  แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมี  ประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   
จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา  การทุจริต
ประพฤติมิชอบภาครัฐ  เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว    ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มคีวามโปรง่ใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเ้กิดความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
 

          องค์การบริหารสว่นตำบลนางิว้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดำเนินการ
เรื่องโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามแผนจังหวัดขอนแก่นใสสะอาด  
 

  วิสัยทัศน์ 

“นางิ้วมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสงัคม มีคุณภาพชีวิต  สิ่งแวดล้อมดี มีชุมชนเข้มแข็ง” 

   พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านงานบรกิารชุมชนและสังคมข้ันพื้นฐาน 
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๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านแหล่งน้ำสาธารณะ แหลง่นำ้ตามธรรมชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเศรษฐกิจในพื้นที่ 

๔. ส่งเสริมการมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีส่มบูรณ์ อย่างยงัยืนและมสี่วนร่วมของประชาชน 

๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อชุมชน 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดี 

๗. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่าย การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

๑. เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

๒. เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 

๓. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  

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

๕. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔. เป้าหมาย  

๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง 
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการใหบ้ังเกิดประโยชน์
สุขแก่ ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ของข้าราชการ  

๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๔. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม  

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  

๑.  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง 
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสำนึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและ
ชีวิตประจำวัน  

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

๓. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตสำนึกรักท้องถ่ิน อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความ
เข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

๔. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความ
ภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖5  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
๑. การสรา้งสังคม   
ท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ งทางราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจำขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาองค์กร (Organization 
Development : OD) ของคณะผูบ้รหิาร ข้าราชการท้องถ่ินและพนักงาน
จ้างท้องถ่ิน 

10๐,๐๐๐  

๒  โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัสมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน 

20,000  

๓  โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 20,๐๐๐  
4. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

-  

5. โครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 20,000  

๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความ 
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1. โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทจุริต ๒๐,๐๐๐  

2. โครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรสีินทร มหาวชิรลงกรณฯ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หวั  
 

2๐,๐๐๐  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖5 หมายเหตุ  
งบประมาณ 

(บาท) 
  
 
 
 
 
 

 ๓. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพนะนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรา
นินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

๒๐,๐๐๐  

4. กิจกรรมการจัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม หลัก
คุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-  

5. โครงการสง่เสรมิคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต หัวข้อ 
"อบต.นางิ้วธรรมาภิบาลปลอดการทจุริต" 

-  

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไป
ไม่โกง”) 

๒๐,๐๐๐  

2. โครงการอุดหนุนโรงเรียน ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงในเขต
โรงเรียนภายในตำบล   นางิ้ว 

135,000  

รวม   10  โครงการ     1   กิจกรรม    1  มาตรการ 325,000  
 
 
 
 

8 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖5 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

๒.๑ การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทจุริตของผูบ้รหิาร 

๑. มาตรการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจดัทำแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 

-  

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

๑. มาตรการออกคำสัง่มอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

-  

2. กิจกรรม ทบทวนจรรยาบรรณข้าราชการ“การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 

-  

๓. กจิรรมสร้างความโปร่งใสในการพจิารณาผลการปฏิบัติงานและพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดอืน 

-  

๔. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี/งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

-  

5. กิจกรรมการพฒันาแผนและกระบวนการจัดหาพสัดุ -  
6. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้าน การจัดซื้อ – จัดจ้าง -  
7. มาตรการจัดทำทะเบียนข้อมลูผู้ขายและผูร้ับจ้าง  -  
8. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณและการบรกิารประชาชนเพื่อใหเ้กิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ

-  

๙. โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รบับริการที่มีตอ่การบริการที่มี
ต่อการบริการขององค์การบรหิารส่วนตำบล 

๒๐,๐๐๐  

๑๐. มาตรการยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารประชาชน -  
๑๑. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล -  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖5 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
 

 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหนา้ที่
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี

๑. กจิกรรมลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
๒. มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

  

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๑. กจิกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแกบุ่คลากรของ อบต.นางิ้ว ที่ประพฤติ
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม  

  

๒. กจิกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตแิกป่ระชาชนในท้องถ่ิน ผู้ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ด้านการเป็นผูป้ฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือผู้มจีิตสาธารณะหรอืผูท้ำคุณประโยชน์ เป็นต้น 

  

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ 

พบการทุจริต 

๑. มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ -  

๒. มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพือ่การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัตริาชการของ องค์การ
บรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

-  

๓. มาตรการแตง่ตั้งผู้รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการร้องเรียน -  

๔. มาตรการดำเนินการเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียนกรณีมบีุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วว่าทุจริต
และปฏิบัตริาชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

-  

รวม   1  โครงการ     9   กิจกรรม    10  มาตรการ 325,000  

10 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖5 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
๓. การส่งเสริม 
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

๓.๑ การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางทีเ่ป็นการอานวยความสะดวกแกป่ระชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 

๑. มาตรการ “ปรบัปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนตำบล 
นางิ้ว ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

-  

๒. มาตรการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย -  
๓. มาตรการจัดใหม้ีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสารขององค์การ
บรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

-  

๓.๒ การรบัฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

๑. โครงการจัดเวทีประชาคมระดบัตำบล  ๒๐,๐๐๐  
๒. มาตรการดำเนินงานศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกข์ ขององค์การบรหิารส่วน
ตำบลนางิ้ว 

-  

๓. มาตรการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ใหผู้้ร้องเรยีน/ร้องทกุข์
รับทราบ 

-  

๓.๓ การสง่เสรมิบทบาท 
และการมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชน 
 

๑. มาตรการแตง่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

-  

๒. โครงการสง่เสรมิภาวะผู้นำและพฒันาสตรีในตำบลนางิ้ว ๒๐,๐๐๐  

3. โครงการ อบต.นางิ้วเคลื่อนทีพ่บประชาชน ในตำบลนางิว้ ๒๐,๐๐๐  

รวม   3  โครงการ     -  กิจกรรม    6  มาตรการ 60,000  
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มิต ิ
ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการ 
 ปี ๒๕๖5 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
๔. การ
เสริมสรา้งและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจ 

สอบการปฏิบัต ิ

ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

๑. มาตรการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การ
บรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

-  

๔.๒ การสนบัสนุนให้ภาคประชาชนมสี่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัตหิรอืการบรหิารราชการ ตาม
ช่องทางทีส่ามารถ 

ดำเนินการได้ 

๑. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกบั ดูแลการ
บรหิารงานบุคคล 

-  

๒. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

-  

๓. กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

-  

๔.๓ การสง่เสรมิบทบาทการตรวจสอบของสภา
ทอ้งถ่ิน 
 

๑.  โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

๕๐,๐๐๐  

๒.  กิจกรรมสง่เสรมิสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มบีทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

-  

๔.๔ เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทจุริต 

๑. กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทจุริต -  

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

 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑ .๑  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้ ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ การเมืองฝ่าย
สภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี ๑ 

 

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

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ    โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรในการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ   จึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร หน่วยงานนั้นๆ  ทั้งในด้าน
ความรู้ ความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปะของการเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข งาน
สำเร็จโดยมุ่งสู่องค์กรแห่งความสำเร็จ  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต  ประกอบกับปัจจุบันการ
พัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ  ที่ต้องบริการควรปรับตัวให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตที่
รวดเร็วของผู้รับบริการเช่นกัน  ที่สำคัญต้องอบรมพนักงานเพื่อสร้างทีมให้แข็งแกร่ง พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีความรู้ ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่องค์กรที่มี
ความสุข   สิ่งแรกควรจะพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ ให้มีความรู้ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ร่วมงาน เข้าใจ
ผู้รับบริการ เพื่อให้มีความสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ   สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน  เสริมสร้าง
ความรักความสามัคคี ทำงานเป็นทีม ด้วยสัมมนาสร้างทีม มีผลทางด้านความสุข และความสำเร็จขององค์กร 
หากองค์กรนั้น ๆ มีบุคลากรที่มีความเป็นทีมหรือ ทีมเวิร์ค สามัคคี รักใคร่ ร่วมใจกัน งานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ดี    
การบริการที่เป็นเลิศ เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีในทุกองค์กร เพราะหากบุคลากรมีจิตสำนึกในการบริการ
แล้ว ผู้ให้บริการและรบับริการจะมีความสุข ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มีมาตรฐาน มีความน่าเช่ือถือ และ
ความศรัทธาขององค์กรนั้น ๆ   องค์กรใด ถ้ามีบุคลากรที่รักองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน จะทำงานอย่างมีความสุข 
และมีผลดีต่อผู้มารับบริการ  จะได้รับการช่ืนชมจากผู้มารับบริการ  มีผลต่อประสิทธิภาพของงานและ ทำงาน
อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ   จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร 
Organization Development : OD  ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการท้องถ่ิน และพนักงานจ้างท้องถ่ิน  ข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อให้บุคลากรเกิดความรัก  ความสามัคคี  รู้จักการทำงานเป็นทีม  มีทัศนคติที่ดีต่อ

ตนเองและเพื่อนร่วมงาน  สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงานและทำงานอย่างมีความสุข 
๒.   เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ  มีการติดต่อประสานงานที่ดี  มีการวางแผน

ในการทำงาน มีการทำงานในเชิงรุก  
  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลนางิ้ว    
๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น หรือพื้นที่
ใกล้เคียง 
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๖. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรม 
  กิจกรรมที่จัดเป็นแบบการจัดทำ OD คือ กิจกรรมที่มีการละลายพฤติกรรม สันทนาการ  
กิจกรรมกลุ่มที่ทุกคนมีส่วนร่วม  ทำให้รู้จักช่วยเหลือกัน  แบ่งปันกัน  สลับกับการบรรยายที่สนุกสนาน  มีสาระ
ตัวอย่างข้อคิดสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

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

ดำเนินการ 
5. ประเมินความพึงพอใจและผลที่ได้รับจากโครงการ 
6. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

๗. ระยะเวลาในการดำเนินการ   

ในช่วงปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 
 

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

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

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

๙. ผู้รับผิดชอบ   

   งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความรัก  ความสามัคคี  รู้จักการทำงานเปน็ทีม  สร้างจิตสำนึกที่

ดีต่อการทำงานและทำงานอย่างมีความสุข 
2.  สามารถลดปัญหาข้อขัดแย้งในองค์กร  ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน 
3.  บุคลากรรู้จักพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  เพื่อมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลา  เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น 
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ลำดับท่ี ๒ 

 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตผุล 
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลนั้น   ต้องมีกฎหมาย

ระเบียบประกาศ คำสั่ง เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ินที่ได้รับการ
เลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้ และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด  ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการ
ขาดความเข้าใจในการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ  ส่งผลให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถ่ินอาจตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย และทำให้การบริหารท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนการบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่
สามารถดำเนินการสำเร็จได้ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 

 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   จงึมีความประสงค์ทีจ่ะใหบ้รกิารทางวิชาการด้าน
กฎหมายให้แกผู่้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน  ใหม้ีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารงานของผูบ้รหิารและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน   จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้พื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กบัสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน มีการเรียนรู้ มี

ความเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายและบทบาทหน้าที่การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

2. เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ลดข้อผิดพลาด
และความเสียหายจากการเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ตีความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

3. เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน มีความเข้าใจ
กฎหมายระเบียบ คาสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนบทบาทหน้าที่การบริหารงานที่เป็นไป
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน  ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน  สามารถ
บริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1. คณะผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. ประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3. พนักงานส่วนตำบลหรือบุคคลทีผู่้บริหารท้องถ่ินเห็นสมควรให้เข้ารบัการฝึกอบรมครัง้นี้ 

 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
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๖. วิธีดำเนินการ 
  ๑. เขียนโครงการและเสนอผูบ้รหิาร อบต. พิจารณาอนุมัต ิ

๒. ดำเนินการติดต่อประสานงานกบับุคคลที่เกี่ยวข้อง และจดัหาวัสดุอุปกรณ์ 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
4. ติดตามประเมินผลโครงการ 
5. นำเสนอผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร อบต. 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

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

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

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

 

๙. ผู้รับผิดชอบ   

งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.   ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน  ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้รับความรู้ตามเนื้อหา

ที่ระบุในหลักสูตร โดยมีเวลาเข้าร่วมการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรม
ตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีระดับความพึงพอใจโดยรวมไม่ต่ำกว่าระดับดี 

2.   ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกทา่นเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญ
และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน อันจะสามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.   ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถบริหารงานได้
สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยไม่เกิดข้อร้องเรียนจากบุคคลและหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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ลำดับท่ี ๓ 

 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

๒. หลักการและเหตผุล 
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 

  “ผลประโยชน์ทับซอ้น” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และ
มีการใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ  ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่ง
ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผูม้ีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒.  เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
                     ๓.   เพื่อปรับปรุงข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  
1. คณะผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. ประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3. พนักงานส่วนตำบล และพนกังานจ้าง หรือบุคคลที่ผูบ้รหิารท้องถ่ินเห็นสมควรให้เข้ารบัการ

ฝึกอบรมครั้งนี ้
  

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีการดำเนินการ 
๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒. ประชุมคณะทำงานฯ 
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3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย
และจัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้ง ในส่วนของข้ันตอน แนวทางการ
ปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

4. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

และใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
6. จัดทำรายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ

สาธารณชน 
 

๗. ระยะเวลาการดำเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

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

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

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติ

บัตรระดับพื้นฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช.  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 

2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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ลำดับท่ี ๔ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

๒. หลักการและเหตผุล  
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ ได้บัญญัติให้รัฐพึงจัด
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใหห้น่วยงานของรัฐใช้เปน็หลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในหน่วยงานน้ัน ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
 

ดังนั้น องค์การบริหารสว่นตำบลนางิว้   จึงได้จัดทำระเบียบองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  ว่า
ด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
พ.ศ. ๒๕๖5   ประกาศ  เมื่อวันที่ ๑9  ตุลาคม  ๒๕๖4  ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล นางิ้ว  พ.ศ. ๒๕๖5 ประกาศ
เมื่อวันที่ ๑9  ตุลาคม  ๒๕๖4 และระเบียบ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ินองค์การบริหารสว่นตำบลนางิ้ว  พ.ศ. ๒๕๖5 ประกาศเมื่อวันที่ ๑9  ตุลาคม   
๒๕๖4   รวม ๓ ฉบับ และได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกันแล้ว รวมถึงการจัดทำค่านิยมหลกัเพือ่
ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนยึดถือปฏิบัติ 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ค่านิยมหลักในการยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา

ท้องถ่ิน  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
2. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกส่วนเป็นผู้มีจริยธรรม มีคุณธรรมในการ

ให้บริการแก่ประชาชน 
3. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกสว่นเปน็ผู้ที่มคีวามซื่อสตัย์สุจริต ยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการทางานเพื่อประชาชน 
 

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

 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
1. จัดทำบันทึกเสนอความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดทำระเบียบระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
พ.ศ. ๒๕๖5   ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
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ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล นางิ้ว  พ.ศ. ๒๕๖5 เสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาลงนาม 

3. จัดทำระเบียบสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  พ.ศ. ๒๕๖5  เสนอ
ประธานสภาเทศบาลพิจารณาลงนาม 

4. จัดทำประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนและประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่ว
กัน 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีหลักการที่ใช้สำหรับการ

ปฏิบัติงานให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต                             
2. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการประชาชน 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพึงคำนึงถึงหลักจรรยาวิชาชีพในการทำงาน 
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ลำดับท่ี 5 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
                      

๒. หลักการและเหตุผล 
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการ 

บริหาร และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง  
จิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ 
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น ปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง  ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทย ดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมด ไปได้ใน
ที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง  ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง  พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของ คน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริต คอร์
รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม  ความโปร่งใส ความ รับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้  ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไป  เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเปน็แนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงาน
องค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ  เปลี่ยนแปลงไป
ในทาง ที่ดีข้ึนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ ปฏิรูปการบริหาร
การปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน  องค์ประกอบหลัก
ของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลัก
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมี
ส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของ ธรรมาภิบาลเหล่าน้ันมาใช้เป็น
เครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับ หน่วยงานหรื องค์กรใดๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสงัคมทีด่ีได้ต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการ บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
นางิ้ว  จึงจัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจริยธรรม  
2.   เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกัน

และ ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3.   เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได ้ 
4.   เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

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

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีการดำเนินงาน 
  1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 

2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม  
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

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

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

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.   ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจริยธรรม  
2.   ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3.   ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได ้ 
4.   ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับ 

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๒  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
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ลำดับท่ี ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 

   ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ 
การทุจริตทุกรูปแบบ  โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ โปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมาย
หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   จึงได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต   เพื่อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชน  และการส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อเสรมิสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทจุริต การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่ 
ประชาชนในเขตตำบลนางิ้ว 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

1.  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.  ประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาทอ้งถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3.  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
4.  ประชาชนในเขตตำบลนางิ้ว 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
  

๖. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดกิจกรรมเสรมิสร้างค่านิยมการต่อต้านการทจุริตในเวทีชุมชนต่างๆ  

2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรปูแบบต่างๆ ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทจุริตชุมชน  

 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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๘. งบประมาณดำเนินการ  
งบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

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

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ29  

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

กว่า ร้อยละ 80 
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ลำดับท่ี ๒ 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิรลงกรณฯ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๒. หลักการและเหตุผล 
ป่าไม้ เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศ  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม  แต่ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศที่ผ่านมา  ทำให้มีความ
ต้องการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประชาชนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  จึงได้มีการบุกรุกทำลายป่าอย่างรุนแรง  ทำให้
พื้นที่ป่าไม้ลดลงเป็นจำนวนมาก  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆ 
  

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

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   
2.   เพื่อส่งเสริมความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรป่าไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกับภาครัฐและภาคประชาชนในกิจกรรม
การปลูกป่าชุมชน 

3.   เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าชุมชนที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
4.   เพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรน้ำ  ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ 
 

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

 

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

งบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
เพื่อจ่ายเป็นค่า 

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

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

๘. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1.   เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   
2.  ส่งเสริมความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรป่าไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกับภาครัฐและภาคประชาชนในกิจกรรม
การปลูกป่าชุมชน 

3.   ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชุมชนที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
4.   ลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรน้ำ  ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ    
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ลำดับท่ี  ๓ 
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พนะนางเจ้าสิริกติิ์พระบรมรานินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนในทุก

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

 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีพระชนมพรรษา 
90  พรรษา 12 สิงหาคม 2565  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์
สมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   องค์การบริหารตำบลนางิ้ว  จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพนะนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรานินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิรินาถ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชน

พรรษาครบ 90  พรรษา 12 สิงหาคม 2565   
2.   เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่   เป็นการดูดซับน้ำตามธรรมชาติ  นำความชุ่มช้ืน

คืนมาสู่ชุมชน  
3.  เพื่อฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินเพื่อความอุดม

สมบูรณ์ในให้กับดิน  
4.  เพื่อปลกูจิตสำนึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและป่าไม้  ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบล

นางิ้ว 

๔. เป้าหมาย  

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

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

งบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
เพื่อจ่ายเป็นค่า 

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

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิรินาถ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชน

พรรษาครบ 90  พรรษา 12 สิงหาคม 2565   
2.   รณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่   เป็นการดูดซับน้ำตามธรรมชาติ  นำความชุ่มช้ืนคืน

มาสู่ชุมชน  
3.  ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมลดความรนุแรงของการชะล้างพงัทลายของดินเพื่อความอุดมสมบูรณ์ใน

ให้กับดิน  
4.  ปลูกจิตสำนึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและป่าไม้  ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลนางิ้ว 
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ลำดับท่ี  ๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการจัดทาเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม หลักคณุธรรมจรยิธรรม 
                     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา ๗๖  ได้บัญญัติให้รัฐพึง

จัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานน้ัน ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

 

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

 

๓. วัตถุประสงค ์
1.   เพื่อให้ค่านิยมหลักในการยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา

ท้องถ่ิน  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง 
2.   เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกส่วนเป็นผู้มีจริยธรรม มีคุณธรรมในการ

ให้บริการแก่ประชาชน 
3.   เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกส่วนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการทำงานเพื่อประชาชน 
4.   เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนพึงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดาเนินชีวิตและการทางานให้บรรลุผล 
 

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

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

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

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

๔.   จัดทาประกาศและประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรทุกคนและประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน 
๕.   ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางเสียงตาม

สายขององค์การบริหารสว่นตำบลนางิว้ วารสารขององค์การบรหิารส่วนตำบล ฯ จดหมาย
ข่าวของขององค์การบริหารสว่นตำบล ฯ เพื่อให้บุคลากรและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

 

๗. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

งานการเจ้าหน้าที่ และงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.   บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีหลักการที่ใช้สำหรับการ

ปฏิบัติงานให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต 
2.   เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนมีจิตสานึกที่ดีในการให้บริการประชาชน 
3.   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพึงคำนึงถึงหลักจรรยาวิชาชีพในการทำงาน 
4.   บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนพึงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ   

ดำเนินชีวิตและการทำงาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
นางิ้ว 
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ลำดับท่ี  ๕ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  หัวข้อ " องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาง้ิว ธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต" 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
การป้องกันการทจุริตนับเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทจุริตเพราะเป็นการ

ดับปัญหาทีส่าเหตุซึ่งหากปล่อยให้มีการทจุริตเกิดข้ึนกจ็ะสรา้งปัญหาสร้างความเสียหายแก่สงัคมและระเทศชาติ 
ต้องยอมรับกันว่าปญัหาการทจุริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีคำครหา และข่าวสารการทุจริตที่
เผยแพร่ในสื่อต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น และภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบกบัมี
ปัจจัยนานัปประการที่คอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสง่เสรมิคุณธรรม 
และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จึงไดจ้ัดทำโครงการนี้ข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อสง่เสรมิคุณธรรม และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตให้แกผู่บ้รหิาร สมาชิกสภา 

พนักงานและลูกจ้าง  
๒.. .เพือ่สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในหน้าที่ความรบัผิดชอบและผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก

ปัญหาการทจุริต  
  3.   เพื่อลดโอกาส สิ่งจูงใจ ในการใช้อำนาจหน้าที่ของตนไปในทางที่ไม่ชอบ 
 

๔. เป้าหมาย  

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  - ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง  เข้ารบัการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   

 เป้าหมายเชิงคณุภาพ 
- ผูบ้รหิาร สมาชิกสภา พนักงานและลกูจ้าง ไดร้ับการสง่เสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ   
ป้องกันการทจุริตมีความตระหนักต่อหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน  

 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีการดำเนินการ 
  1.  ..จัดทำคู่มือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกนัการทจุริต 
  2.  ..จัดบรรยายให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทจุริตให้ 
         แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง 

 

๗. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
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๘. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.   ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานและลูกจ้าง ได้รับการสง่เสริมความรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรมในการป้องกันการทจุริต 
2.   ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานและลูกจ้าง  มีจิตสำนึกและความตระหนักในหน้าที่ความ

รับผิดชอบ และผลกระทบที่เกิดจากปญัหาการทจุริต  
3.   ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานและลูกจ้าง  ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนไปในทางที่ไม่ชอบ 

เมื่อมโีอกาสหรือสิง่จงูใจ 
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มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๓  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
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ลำดับท่ี ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์

ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม   ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดี
และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ   โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน   ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   พุทธศักราช   ๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒   มาตรา ๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบล   (๕) ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ  (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ข้ันตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖   ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตำบล   มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง  
ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา  (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓   มาตรา ๖ ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  ความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕  กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ข้ึน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยม
ที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจรติที่ได้ผลที่สดุ โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์
สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จกัแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ 
มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ และ
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต 
๒.   เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุก

รูปแบบ 
๓.   เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 

เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

๔. เป้าหมาย  

เด็กและเยาวชนในเขตตำบลนางิ้ว 
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๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีการดำเนินการ 
  ๑.   ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

๒.   แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณานำ หลักสูตร “โตไปไม่โกงมา”  ปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หรือสถานศึกษาใน สังกัดของ อปท. หรือ ที่ อปท. ให้การอุดหนุน  

  ๓.   ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทำงานฯ  
๔.   ติดตามการดำเนินการ 

  ๕.   สรุปผลการดำเนินการ 

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

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

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

๘. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.   มีการนำหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ 

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

ภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
๓.   เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 
 

 

37 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

ลำดับท่ี ๒ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตโรงเรียนภายในตำบลนาง้ิว 

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

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

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมได้รับประสบการณ์  ปฏิบัติจริงและสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2.   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์  
3.   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การออมเงิน และการใช้เงินได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
  

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

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

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ  

งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  135,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสาม
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)   

๙. ผู้รับผิดชอบ  

กองการศึกษา ฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
1.   นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมได้รับประสบการณ์  ปฏิบัติจริงและสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2.   นักเรียน ได้เรียนรู้ และการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์  
3.   ส่งเสริมการเรียนรู้ การออมเงิน และการใช้เงินได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
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มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๑    การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
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ลำดับท่ี ๑ 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการแสดงเจตจำนงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 

๒. หลักการและเหตผุล 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. 

๒๕๖๔)   ซึ่งมุ่งสู่การเปน็ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริต   ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมรีะดับธรรมาภิ
บาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จำนวน ๗,๘๕๒  แห่ง   ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง   ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ิน และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะ   เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ   การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   โดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ   รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วน
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับท้องถ่ินเอง ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน มีการ
บริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ผู้บริหารจึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การ 

บริหารส่วนตำบลนางิ้ว อย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต  

๒.   เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลนางิ้ว  สู่การรับรู้ของสาธารณชน  

๔. เป้าหมาย 
๑.   การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนตำบล

นางิ้ว 
  ๒.   แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทจุริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  
 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๑.   ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพือ่ป้องกันการทจุริตและต้านการทุจริต  
  ๒.   แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
  ๓.   จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
  ๔.   ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตต่อสาธารณชน 
  ๕.   ดำเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 
  ๖.   ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผูร้ับผิดชอบ  
  สำนักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
  ๑.   ผู้บริหารได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
  ๒.   แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทจุริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
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มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๑    การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
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ลำดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส่วนราชการ  

๒. หลักการและเหตผุล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน   หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน   ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น   มักจะประสบปัญหา
ด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร  ไม่มีการ
กระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  ระดับ
สำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บรกิาร   ทำให้การบริการเกิดความลา่ช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 

  เพื่อประโยชน์สุขประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖  และมาตรา ๓๗  ที่กำหนดให้
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจำเป็น  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  การ
บริหารงานมีประสทิธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการ และมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่ได้รับแต่งตั้ง
ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จำเป็นต้องมีมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหัวหน้าส่วนราชการ  
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.    เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๒.    เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  ๓.    เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

๔.     เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

 

44 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหัวหน้าส่วนราชการ  
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๑.   ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 

๒.   จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 

3.   จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 

4.   จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
5.   ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายใน

ทุกเดือน 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.   มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหัวหน้าส่วน

ราชการ 
  ๒.   คำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
  ๓.   ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
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ลำดับท่ี ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม  ทบทวนจรรยาบรรณข้าราชการ“การพัฒนาแผนและกระบวนการจัด           
ซื้อจัดจ้าง” 

๒. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.   เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงาน 

๒.   เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้าน
จัดซื้อจัดจ้าง 

  ๓.   เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๑.   ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงาน 
  ๒.   รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
  ๓.   จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๔.   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

๕.   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุง
กระบวนการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

  ๖.   เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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๘. งบประมาณดำเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงานในแต่ละ

ปีงบประมาณ 
๒.   มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้าน

จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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ดับท่ี ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ :    กิจกรรมสรา้งความโปร่งใสในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเลื่อนขั้น 
    เงินเดือน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ด้วยปัจจุบันการบริหารราชการของเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ต้องยึดหลัก    
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ   และในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ในอดีตจะมีการพิจารณาเฉพาะผู้บังคับบัญชาระดังสูงเท่านั้น   แต่ปัจจุบันระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลได้มุ่งเน้นให้การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   และพนักงานจ้างใน 
องค์การบริหารส่วนตำบล  จะต้องกระทำในรูปแบบของคณะกรรมการ และจะต้องมีการจัดทำคำสั่ง และ
ประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบทั้งนี้   เพื่อการนำไปปรับปรุงการทำงานของตนเองและของผู้บังคับบัญชาที่
เกี่ยวข้อง โดยเป็นการยึดหลักความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   ได้ดำเนินการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน  
และพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ปีละ ๒ ครั้ง โดยมีการพิจารณาใน
รูปแบบของคณะกรรมการ  และได้มีการบันทึกรายงานการประชุม จัดทำคำสั่ง และประกาศให้พนักงานส่วน
ตำบล  และพนักงานจ้างได้ทราบโดยทั่วกัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.   เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อนข้ัน 
                           เงินเดือนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.   เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของตนเองให้ดียิ่งข้ึน รวมถึงผู้บังคับบัญชาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง 

๓.   เพื่อสร้างขวัญและกาลงัใจให้แก่พนักงานเทศบาล ลกูจ้างประจา และพนักงานจ้าง มีความ 
                           มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าต่อหน้าที่ราชการ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๑.   จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัตงิาน  พรอ้มสรปุผลการพิจารณาจากผู้บงัคับบญัชาช้ันต้น 
                           เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการ

พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเพื่อการพิจารณา ปีละ ๒ ครั้ง 
๒ . จัดทำประกาศผลการป ฏิบัติ งานพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามผล                           

การพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ 
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๓.   จัดทำคำสั่งการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  และเลื่อนค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 

4.   ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างทุกคนได้ทราบ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

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

๘. งบประมาณดำเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  งานการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.   มีเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพจิารณาผลการปฏิบัติงาน

และคณะกรรมการพจิารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
2.   พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้รับการพฒันาที่ตรงกบัความรู้ความสามารถ 
3.   พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เกิดความภาคภูมิใจต่อผลการปฏิบัตงิานและมีขวัญ

กำลังใจทีจ่ะปฏิบัตงิานให้เกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
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ลำดับท่ี ๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ :    กิจกรรมควบคมุการเบิกจ่ายเงินตามขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำป ี/ 
งบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเตมิ 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาให้
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเจริญ และสงบเรียบร้อย   โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล  
จะต้องมีงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการชุมชนให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน   โดยการบัญญัติ
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (กรณีที่มีงบประมาณเพิ่มข้ึน) ทั้งนี้ 
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่จัดสรรไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  โดยยึดหลัก   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม   หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
 
 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีการบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยการ
จัดทำแผนงานต่างๆ พร้อมจำนวนงบประมาณรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีเป้าหมายที่วางไว้   รวมถึงเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน และตามความจำเป็นเร่งด่วน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื่อใหก้ารใช้จ่ายงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ินในด้านต่าง ๆ เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล 
2.   เพื่อให้การพฒันาท้องถ่ินเปน็ไปตามแผนงาน/เป้าหมายที่วางไว้   ตามความต้องการของ 

ประชาชน  และความจำเป็นเร่งด่วน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  พนกังานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทกุคนขององค์การ
บรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
๑.   สรุปแผนงานต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน   และความต้องการของประชาชน ตาม

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจัดทำเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

2.   เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพจิารณาให้ความ
เห็นชอบ 
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3.   เสนอร่างต่อ นายอำเภอเขาสวนกวาง พจิารณาอนุมัต ิ
4.   นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว ประกาศใช้ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย และ

เผยแพร่ใหป้ระชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ของทกุป ี
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.   การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
2.   การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินเป็นไปตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วนตาม 

    แผนงานที่วางไว้ 
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ลำดับท่ี ๕ 
 

๑. ชื่อโครงการ :    กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด ุ

 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาให้
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความเจริญและสงบเรียบร้อย   โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตำบล   ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด   ทั้งนี้นอกจากจะต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อเป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว   
จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและกระบวนการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผน   ได้แก่ แผนการ
ดำเนินงาน   และแผนการจัดหาพัสดุ   เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุทุกประเภทเปน็ไปตามกรอบระยะเวลาที่
วางไว้   เพื่อให้สามารถได้พัสดุตามความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นไปตามความต้องการ 
 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   มีการบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถ่ินโดยการ
จัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาพัสดุประจำป ี เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การจัดหาพัสดุให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.    เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดหาพสัดเุป็นไปตามกรอบแผนงานที่วางไว้ 
๒.    เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ 
๓.    เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้านการจดัหาพัสดุขององค์การบริหารส่วน 

 ตำบลให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  พนกังานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทกุคนขององค์การ
บรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
๑.   แจ้งทกุส่วนราชการจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาพสัดุเสนอผูบ้รหิารทราบ 
๒.   ทุกส่วนราชการดำเนินการตามกจิกรรมที่กำหนดไว้ในแผน 
๓.   รายงานผลการดำเนินงานให้นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทราบ 
๔.   ประกาศเผยแพรผ่ลการจัดหาพสัดุใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ตลอดปงีบประมาณ 
 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ  
  ทุกส่วนราชการในสงักัดองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.   องค์การบรหิารส่วนตำบล และประชาชนได้ใช้พัสดุที่จดัหาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
๒.   การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินเป็นไปตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วนตาม

แผนงาน ที่วางไว้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการจัดหาพัสดุให้
เป็นไปตามกำหนดที่วางไว้ 
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ลำดับท่ี ๖ 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบรหิารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ  เป็นเรื่องที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ให้ความสำคัญ เพื่อป้องกัน
การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร  ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวก
พ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้ว   จึงได้จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการจดัซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วทุกโครงการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.   เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 

๒.   เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

  ๓.   เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจดัซื้อ – จัดจ้าง  ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
นางิ้ว  ที่ดำเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  จำนวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๑.  รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
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   - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
                      ๒.  นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของอบต. ได้แก่ 

ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

๒.    มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ครบทุก
โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

ลำดับท่ี ๗ 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการจัดทำทะเบียนข้อมูลผูข้ายและผู้รับจา้ง 

๒. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
  ด้วยปัจจุบันได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐  ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  เป็นต้นไป ทำให้การจัดซื้อจัดจา้งตามกฎหมายดังกล่าวต้องดำเนินการ
จัดซื้อจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้แล้ว   เพื่อให้การได้พัสดุของภาครัฐได้มาตรฐานที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีความคงทนถาวร 
 

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจา้งเปน็ไปตามกฎหมายดังกลา่วข้างต้น   องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้กำหนดให้มีมาตรการจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้ขายและผู้รับจ้างข้ึน  เพื่อให้ได้ผู้ที่มี
มาตรฐานและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   รวมถึงได้พัสดุที่ตรงกับความต้องการและมีความ
คงทนถาวร 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.   เพื่อให้ได้พสัดุที่ถูกต้องตรงตามความต้องการทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 

๒.   เพื่อให้ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้ขายและผู้รับจ้างที่ประสงค์จะขายหรือรับจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  

๖. วิธีดำเนินการ 
๑.   จัดทำบันทึกเหตุผลความจำเป็นเสนอนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลพจิารณาให้ความ

เห็นชอบ 
๒.   ดำเนินการจัดทำทะเบียนผู้ขายและผูร้ับจ้างเสนอนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทราบ 
๓.   ดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   องค์การบรหิารส่วนตำบลได้พสัดุที่ตรงกบัความต้องการ คุ้มค่า ได้มาตรฐาน คงทนถาวร 

๒.   องค์การบรหิารส่วนตำบลไดท้ำสัญญาซื้อขายหรือรับจ้างกับคู่สัญญาที่ได้รับการรับรอง
ถูกต้องจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
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ลำดับท่ี ๘ 

๑. ชื่อโครงการ :    กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี    โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  ( One Stop 
Service) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล 
ยื่นคำขออนุมัติ   อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่  และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ติดตาม
ความคืบหน้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ   โดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละ
กระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกั บหน่วยงานเจ้าของเรื่อง   ทั้งในด้าน
เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการ
ตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ยังต้องบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผูสู้งอายุ, ด้านการส่งเสริมผูด้้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข
, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยต้ังแต่แหล่งกำเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ต้องคำนึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
สร้างความโปร่งใสในการบรกิารสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความ   พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื่อมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความ

โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างยุติธรรม เสมอภาค 

๒.   เพื่อเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ และนำผลมา
ปรับปรุงในการให้บริการ  
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ทุกสำนัก/กอง  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีดำเนินการ 
๑.   ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการดำเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ตามแต่ภารกิจงานบริการสาธารณะ 
๒.   ประชุมสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือก

ปฏิบัติ ตรวจสอบได้ 
๓.   จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ กำหนดให้มีการแสดงข้ันตอน ระยะเวลา 

อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน และกำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการ 

๔.  ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์
อื่นๆ ที่ประชาชนสามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง 

๕.   รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนให้ผู้บริหารและประชาชน รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการ
ให้บริการ 

๖.   ประชุมสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความพึง
พอใจแก่ประชาชน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.   รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความ

พึงพอใจต่อสาธารณชน 
๒.   ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ ๘๐ 

  ๓.   ลดจำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
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ลำดับท่ี  ๙ 

๑. ชื่อโครงการ :    โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการบรกิารท่ีมีต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การปกครองท้องถ่ิน   ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินรูปแบบหนึ่ง   ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการกระจายอำนาจและการให้อิสระแก่ท้องถ่ินในการปกครองตนเอง    โดยรัฐจะมอบหมายให้ท้องถ่ิน
ใดท้องถ่ินหนึ่ง หรือหลายท้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินการในการบริหารงานตามภารกิจต่าง ๆ เพื่อแก้ไขและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  ตลอดจนการพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า  ท้องถ่ินที่ได้รับการจัดต้ัง
ข้ึนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   โดยผลแห่งกฎหมายและนโยบายของรัฐและมฐีานะเปน็นิติบุคคล   มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในขอบเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน   มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณและการ
บริหารงานในระดับหนึ่ง  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปกครองท้องถ่ินเป็นการกระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลาง
ให้แก่ท้องถ่ิน   เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างตรงเป้าหมาย   และเพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชน ในท้องถ่ินได้เรียนรู้และดำเนินกจิกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถ่ินด้วยตนเอง 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้  ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคน  จึงต้องมีส่วนช่วยกันอย่าง
เต็มที่ในการมุ่งพัฒนาท้องถ่ิน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   โดยการดำเนินการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเรื่องดังกล่าวนั้น  จะต้องให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน 
ตลอดจนคุณภาพการให้บริการ   ที่จะสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนผู้รับบริการประกอบกับ
สำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ซึ่งครอบคลุมถึงคุณภาพในการใหบ้รกิารและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน   จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  โดยจะต้องมีรายงานการสำรวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่ดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไป และได้รับการประกาศ ข้ึนบัญชีจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดขอนแก่น   เพื่อ
ใช้ในการประกอบการพิจารณา 
 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น   องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้ดำเนินการจัดจ้าง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  เข้ามาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เพื่อนำผลการสำรวจไปใช้ประกอบการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษสาหรับพนักงานส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล    และพนักงานจ้าง  ตลอดจนการนำไปใช้ปรับปรุงการ
ให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค ์
๑.   เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถ่ินไป

ประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน ได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 
2.   เพื่อปรับปรุงงานตามภารกิจที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ต้องการปรับลดข้ันตอน

การปฏิบัติงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของประชาชน 
3.   เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนถึงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วในการ

ให้บริการประชาชนในท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล 
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4.   เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้ว 

๕.   เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล
นางิ้ว 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  และประชาชนผู้มารบับรกิารจากขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว 
  

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีดำเนินการ 
๑.   เสนอบันทึกหลักการและเหตผุลพร้อมโครงการเสนอนายกองค์การบรหิารส่วนตำบล 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๒.   ดำเนินการตามโครงการ 
๓.   รายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน 20,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.   สามารถนาผลการศึกษาที่ได้รับจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถ่ินไป

ประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 
๒.   สามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุงงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล   

นางิ้ว ที่ต้องการปรับลดข้ันตอนการปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการของประชาชนและ
เกิดความสะดวกรวดเร็วข้ึน 

3.   สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจมาสะท้อนถึงภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้วในด้านการบริการประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสัมฤทธ์ิผล 

4.   สามารถนำผลการศึกษาที่ได้รับไปปรับปรุงระบบและรูปแบบการให้บริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 

5.   สามารถนาผลการศึกษาที่ได้รบัไปใช้ประกอบการพิจารณาประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
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ลำดับท่ี  ๑๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ :  มาตรฐานการยกระดบัการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  

๒. หลักการและเหตผุล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน   ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ    เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด  ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี  และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี
นั้น 
  เพื่อกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารสว่นตำบลนางิว้ 
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของ
องค์กร  เกิดความความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้จัดทำมาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.   เพื่อจัดทำมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒.   เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
๑.   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.   ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ 

ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางาน
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ในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การ
อนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.   จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการปรับปรงุแผนผังกำหนด
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

   3.1  ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   3.2  จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   3.3  จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 

3.4  จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 

3.5  จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการ
แก่ประชาชนทั้งเวลา  ทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

3.6  การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
๔.   ประกาศเปิดเผยข้อมลูและมาตรฐานการใหบ้รกิาร ข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

จัดทำแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ 
ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

5.  ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
6.  รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

๒.   มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  ๓.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 
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ลำดับท่ี  ๑๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการการสรา้งความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

๒. หลักการและเหตผุล 
  ด้วยปัจจุบันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ได้กำหนดให้การพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นไปในรูปของคณะกรรมการ  ได้แก่ 
คณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และเลื่อนค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

นอกจากการดำเนินการข้างต้นแล้ว   ในการบริหารงานบุคคลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   ได้แก่  การส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้จากการไปเข้ารับการอบรม /
ฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา การช้ีแจงเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง  รวมถึงการช้ีแจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นและที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล  และพนักงานจ้าง  ได้ทราบในคราวที่มีการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน  หรือในโอกาสที่
จำเป็น   เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   ได้รับทราบข้อมูลหรือความรู้เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการทำงานของตนเองอยู่เสมอ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วทุกคน  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร   

ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับนำไปปรับใช้หรือปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
2.   เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ได้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

จากการไม่ปิดกั้นข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล 
๓.   เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารและเพื่อน

ร่วมงาน ทำให้การทางานเกิดความร่วมมือและประสานการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
ยิ่งขึ้น 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
๑.   ช้ีแจงมาตรการตามข้อ ๒ ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างไดท้ราบ 
๒.   ดำเนินการตามมาตรการ 
๓.   บันทึกรายงานการประชุมและรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 
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๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ และงานธุรการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   พนกังานส่วนตำบล  และพนกังานจ้างมผีลการทางานที่ดีข้ึน 

๒.   พนกังานส่วนตำบล  และพนกังานจ้างเกิดความพงึพอใจที่จะปฏิบัตงิานอย่างมีความสุข 
๓.   การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล และประชาชนได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น 
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มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๓    มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ลำดับท่ี  ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตผุล 
  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งมี
เป้าหมายเพื่อ  (๑) ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  (๒) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  (๓) มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น  (๕) มีการปรับปรุง
ภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์  (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ   (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 
 

จากหลักการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มี
หน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ    โดยเฉพาะภารกิจที่ต้องมีการ
ดำเนินการอนุมัติ  อนุญาต และการออกเอกสารจากทางราชการให้แก่ประชาชน ได้แก่ การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 
การออกหนังสือรบัรอง/อนุญาตที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง  การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   งานเกี่ยวกับ
การทะเบียนราษฎร งานจดทะเบียนพาณิชย์   งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  เป็นต้น
จึงได้มีการดำเนินงาน   ให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว   โดยการประกาศลดข้ันตอนการให้บริการ โดยเฉพาะ
การลดระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนให้น้อยลงกว่าเดิม   รวมถึงการลงนามอนุญาตหรืออนุมัติ ให้มีการ
มอบอำนาจผู้หนึ่งผู้ใดในส่วนราชการให้มีอำนาจแทนได้กรณีที่ผู้ใดผู้หนึ่งไม่สามารถลงนามได้   เพื่อมุ่งให้บริการ
แก่ประชาชนให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๑.   เพื่อใหก้ารให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

๒.   เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 
๓.   เพื่อให้เกิดความประทับใจผู้มารับบริการ 

 

๔. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีดำเนินการ 
๑.   จัดทำบันทึกหลักการและเหตุผลพร้อมโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พิจารณาอนุมัติ 
๒.   แต่งตัง้เจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบให้มหีน้าที่ดำเนินงาน 
3.   ดำเนินการโครงการที่กำหนดไว้ 
๔.   รายงานผลการดำเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.  ผลการปฏิบัติงานใช้ระยะเวลาที่น้อยลง 

๒.  เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิานมีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่เพิม่ขึน้ 
๓.  ประชาชนอยากมาใช้บริการในครั้งต่อไป 
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ลำดับท่ี  ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตผุล 
  การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายใน
องค์กรนั้น เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ  คุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี   ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์
ที่การบริหารราชการต้องเป็นไป   เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ   ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ   การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

๓. วัตถุประสงค ์
๑.   เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ

แทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
๒.   เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
๓.   เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

 

๔. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีดำเนินการ 
๑.   ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง   อนุญาต  อนุมัติ  แต่งตั้ง  ปฏิบัติราชการแทนหรือ

การดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   เพื่อกระจายอำนาจใน
การตัดสินใจ 

๒.   แจ้งเวียนผู้รับมอบอำนาจและทุกหน่วยในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รับทราบ  
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๓.   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผย
ต่อสาธารณชน  

  ๔.   ผู้รับมอบอำนาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑.   มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ

การดำเนินการอื่นใดของ ผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน 

๒.   ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
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มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๔  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนิน
กิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
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ลำดับท่ี  ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมยกย่องเชิดชเูกียรติแก่บุคลากรของ อบต.นาง้ิว  ท่ีพฤติกรรมปฏิบัติเป็นอยา่งท่ีดี 
มีความซื่อสัตย์ สุจริตและ มีคุณธรรม  

๒. หลักการและเหตผุล 
  ด้วยการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน   ปัจจุบันต้องยึดหลักธรรมาภิบาล   โดยเฉพาะด้านการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม   ซึ่งหลักการดังกล่าว 
ได้แก่ การเป็นผู้มีความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์สุจริต  มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึกในการให้บริการสาธารณะ
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิต่องานที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน  และมีจิตสำนึกต่อการให้บริการแก่ประชาชนและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย   องค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้ว   จึงได้จัดให้มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   ที่
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทุกปี  ปีละ  ๑  คน   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ฯ มีขวัญกำลังใจ   และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานและเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลฯ มี
บุคลากรที่ดีในองค์กรเพิ่มข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค ์
๑.   เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล ฯ มบีุคลากรที่ด ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการใหบ้รกิาร

และการปฏิบัติงาน 
๒.   เพื่อส่งเสริมใหม้ีบุคลากรที่มจีิตสำนึกดีด้านเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพิม่ขึ้น 
๓.   เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่น่าเช่ือถือ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้าง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
ทุกคน 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๑.   จัดต้ังคณะทำงานฯ  
  ๒.   ประชุมคณะทำงาน 
   -  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
   -  พิจารณาคัดเลือก 
  ๔.   ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  
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๕.   จัดให้มีการเผยแพร ่ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social 
Media) เป็นต้น 

๖.  จัดทำทำเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีละ ๑ ครั้ง ประมาณเดือนกันยายนของทุกปี 

๘. งบประมาณดำเนินการ 

  ไม่ได้ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  ยึดหลักคณุธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน 

๒.   ประชาชนเกิดความพงึพอใจตอ่องค์กร 
๓.   องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มข้ึน 
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ลำดับท่ี ๒ 
 

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

 

๒. หลักการและเหตผุล 
  ด้วยในชุมชนทุกชุมชนย่อมมีบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม   มีหลักการดำเนินชีวิต
เพื่อให้ประสบความสำเร็จ   และเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่น   ซึ่งมีหลายรูปแบบจากการเรียนรู้ ได้แก่ 
การศึกษาแนวทางต่างๆ  ด้วนตนเอง การนำหลักการต่าง ๆ ที่จะเกิดประโยชน์มาปรับใช้เพื่อให้เป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรม  และเป็นผู้ที่มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต  โดยผ่านการจัดทำและเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ 
และการเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   และมีการนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตให้เกิดความสุข  พอมี  พอกิน  และพอใช้  จนมีผู้อื่นนำไปเป็นแบบอย่างในการยึดถือปฏิบัติตามได้ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีหน้าที่ในการส่งเสริม 
พัฒนา และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  เกิดความสงบสุข  และเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญใน
การที่จะยกย่องเชิดชูบุคคลในชุมชนที่เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต   การปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บุคคล  ในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หรือด้านอื่น ๆ รวมถึงการเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติ  มีจิตสำนึกสาธารณะต่อชุมชน ทั้งนี้   เพื่อมุ่งหวังให้ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีผู้ที่
คิดดี  ทำดี  และมีความพอเพียงเพิ่มข้ึน  เพื่อความสุขสงบของสังคมสืบไป 
 

๓. วัตถุประสงค ์
๑.   เพื่อให้ชุมชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารสว่นตำบลนางิ้ว  ทุกชุมชนเป็นสังคมที่น่าอยู่ และ

เข้มแข็ง 
๒.   เพื่อให้ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   มีผู้ที่เป็นผู้คิดดี ทำดี  มีจิตสำนึกที่ดีต่อ

สังคมเพิ่มข้ึน 
๓.   เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พฤติกรรมที่ดี  ให้สังคมได้รู้เพิ่มข้ึน  เพื่อปลูกฝังให้บุคคลอื่น

รวมถึงเยาวชนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต 
 

๔. เป้าหมาย 
  ประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ทุกคน 
 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๑.   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

๒.   ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เพื่อคัดเลือกบุคคล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
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  ๓.   จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
   -   ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
   -   ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
   -   ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
   -   ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
   -   ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
  ๔.   ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

๕.   ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
ต่อไป 

  ๖.  สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (ปีละ ๑ ครั้ง) 

๘. งบประมาณดำเนินการ  

  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑.   ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มีความสุขสงบ น่าอยู ่และมีความเข้มแข็ง 
๒.   ภายในชุมชนมีบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมจีิตสาธารณะเพิ่มข้ึน 
๓.   ประชาชนในชุมชนได้รับการเสรมิสร้างการรบัรู้พฤตกิรรมที่ดเีพื่อการนาไปปรับปรงุใช้ใน

การดำเนินชีวิตอย่างสม่ำเสมอ 
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มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ 
ตรวจสอบพบการทุจริต 
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ลำดับท่ี  ๑ 
 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

๒. หลักการและเหตผุล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ได้ประกาศโครงสร้างการบริหารขององค์การบรหิารส่วน
ตำบล   ประกอบด้วย   4  ส่วนราชการ  และ ๑ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล       
กองคลัง   กองช่าง   กองการศึกษาฯ   และหน่วยตรวจสอบภายใน   และแต่ละส่วนราชการจะมีฝ่ายและงาน
ต่าง ๆ   เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่มีระเบียบกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย นั้น 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของแต่ส่วนราชการดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   และเกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามหลักความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้กำหนดให้แต่
ส่วนราชการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการบรรลุเป้าหมายตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๑.   เพื่อให้แตล่ะส่วนราชการมีความรับผิดชอบต่อภารกิจหน้าที่ที่รบัผิดชอบ 

๒.   เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจการงานและหน้าที่ความผิดชอบเกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนดไว้ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างทุกคน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วทุกคน 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  
 

๖. วิธีดำเนินการ 
๑.   การกำหนดมาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัตริาชการปีละ  ๑ ครั้ง   ภายในวันที่         

๑ ตุลาคมของทุกป ี
๒.   แต่ละส่วนราชการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัตริาชการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลลงนาม 
๓.   ดำเนินการตามมาตรการ 
๖.๔ รายงานผลการดำเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 

 

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

 

๘. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.   แต่ละส่วนราชการมีความรบัผิดชอบต่อภารกจิหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ 
๒.   เกิดผลสำเร็จของงานตามทีก่ำหนดไว้ 
๓.   ประชาชนเกิดความพงึพอใจตอ่ผลการปฏิบัติงานขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 
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ลำดับท่ี  ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนนิการตามอำนาจหนา้ท่ี  เพ่ือการ 
  ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

๒. หลักการและเหตผุล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ
ตามกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่บริหารภายในเขตพื้นที่ตามงบประมาณของตนเอง   ทั้งที่ได้มาจากรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลฯ จัดเก็บเอง และ ที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
ถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ทั้งนี ้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  นั้น 
 

เนื่องจากในการดำเนินงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ต้อง
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ฉะนั้น ในการดำเนินงานด้านต่าง 
ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  จะมีหน่วยงานตรวจสอบการดำเนินงาน ได้แก่ อำเภอ จังหวัด กรม  สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น   เพื่อให้คำแนะนำที่จำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้
เกิดความถูกต้อง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่
เสมอ   จึงให้ความสำคัญต่อการให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล  ในการคอยอำนวย
ความสะดวก  และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  ทั้งนี้  เพื่อเจ้าหน้าที่ที่รับการตรวจสอบจะได้รับความรู้และสามารถ
นำมาปรับปรุงการทำงานให้ดีข้ึนต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค ์
๑.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   

เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

๒.   เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานไมเ่ป็นไปโดยทุจริต 
๓.   เพื่อใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ที่เกี่ยวข้องได้รับคำแนะนำ

ต่าง ๆ มาปรบัปรุงการทำงานให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน   พนกังานส่วนตำบล  และพนกังานจ้างทุกคนในสังกัดองค์การบรหิารส่วน
ตำบลนางิ้ว ทุกคน 
 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
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๖. วิธีดำเนินการ 
๑.   การช้ีแจงมาตรการของผู้บริหารในการให้ความร่วมมือแก่หน่วยตรวจสอบแกเ่จ้าหน้าที่ของ

องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  ทุกคน 
๒.   เมื่อมีการเข้าตรวจสอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบ 
3.   รายงานผลการดาเนินงานให้นายกองค์การบรหิารส่วนตำบล ทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการในสงักัดองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑.   ผลการปฏิบัติงานของผู้บรหิาร  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

นางิ้วเป็นไปด้วยความถูกต้อง  ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ และหนังสือสัง่การ 
๒.   การปฏิบัติงานของพนกังานเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยสุจริต 
๓.   พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้วทุกคน ได้รบัความรู้เพิ่มข้ึนจากการ

ให้คำแนะนำของผู้ตรวจสอบ 
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ลำดับท่ี ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน” 

๒. หลักการและเหตผุล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งเป็นองค์อิสระตาม
กฎหมาย มีอำนาจหน้าที่บริหารภายในเขตพื้นที่ตามงบประมาณของตนเอง ทั้งที่ได้มาจากรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลฯ จัดเก็บเอง และ ที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่น ซึ่งอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นไปตามพระราชบัญญตัิองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว   พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐ 
และมาตรา ๕๑ ทั้งนี้   ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้น 
 

เนื่องจากในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น   
ย่อมต้องมีปัญหาข้อร้องเรยีน/ ร้องทุกข์ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ   จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ร้อง
หรือบุคคลใกล้เคียง  และองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จะต้องมีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้เกิดความเรียบร้อยโดยเร็ว   เพื่อความสงบสุขเรียบร้อยของชุมชน ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว   จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว   จึงได้มีมาตรการออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๑.   เพื่อใหก้ารดำเนินการแก้ไขปญัหาเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทกุข์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

๒.   เพื่อให้ชุมชน/สังคมเกิดความเรียบร้อยและสงบสุข 
๓.   เพื่อให้การดำเนินการจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบโดยเร็วยิ่งขึ้น 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างทุกคนในสังกัดองค์การบรหิารส่วน
ตำบลนางิ้วทกุคน 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
๑.   การจัดทำบันทกึหลักการและเหตุผล  และจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ

เกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียน เสนอนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลพิจารณาเห็นชอบ 
๒.  เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบดำเนินการตามคำสัง่ 
๓.  รายงานผลการดำเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   เรื่องร้องเรียน/รอ้งทกุข์ของประชาชนได้รับการแก้ไขด้วยความรวดเร็ว 

๒.   ชุมชน/สังคมเกิดความเรียบรอ้ยและสงบสุข 
๓.   หน่วยงานที่มีหน้าที่รับเรื่องไปดาเนินการแก้ไขได้รับเรื่องเร็วข้ึน 
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ลำดับท่ี  ๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 

 

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

เนื่องจากในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น
อาจจะมีปัญหาข้อร้องเรียนถึงพฤติกรรมหรือความประพฤติที่ไม่ถูกต้องของพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล   ได้แก่ การทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่   การปฏิบัติราชการเป็นไปโดยมิชอบตามกฎหมาย 
และอื่น ๆ โดยหากมีเรื่องดังกล่าวเกิดข้ึนองค์การบริหารส่วนตำบล   ได้มีมาตรการในการสอบข้อเท็จจริงและ
ดำเนินการทางวินัยแต่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วทุกคน และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา
ดังกล่าวมิให้เกิดข้ึน  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   จึงมีมาตรการเสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว   เป็นผู้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยการ
ส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจำทุกปี  รวมถึงการช้ีแจงถึงข้อปฏิบัติราชการใน
การประชุมพนักงานและลูกจ้างเป็นประจำทุกเดือน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.   เพื่อใหก้ารบริการแก่ประชาชนเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 

๒.   เพื่อใหม้ีกระบวนการปูองปรามความประพฤติของพนักงานเจ้าหน้าที่มิให้ทจุริต 
๓.   เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจแกป่ระชาชนในชุมชนได้รับการอานวยความสะดวกและการ

บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างทุกคนในสังกัดองค์การบรหิารส่วน
ตำบลนางิ้วทกุคน 
 
๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๑.   การช้ีแจงมาตรการให้พนกังานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคนทราบ 
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๒.   ผู้บริหาร และผู้อำนวยการกองติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บงัคับบญัชา 
๓.   รายงานผลการดำเนินงานให้นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทราบ 
๔.   กรณีมีข้อร้องเรียนเกิดข้ึน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มีคำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ

สอบข้อเทจ็จริง 
๕.   คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงรายงานผลการตรวจสอบให้นายกองค์การบรหิารส่วนตำบล

ทราบ 
6.   นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลออกคำสั่งลงโทษตามฐานความผิด 
๗.   นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด

ขอนแก่นทราบ 
 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ   

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.  บุคลากรของ องค์การบรหิารส่วนตำบล  ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และหลกัธรรมาภิบาล

ในการปฏิบัตริาชการ 
๒.  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   เกรงกลัวต่อการลงโทษทางวินัย 
๓.  ประชาชนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
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มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

   3.1  การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็น
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
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ลำดับท่ี  ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว” ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

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

  เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งกำหนดให้
หน่วยงานราชการต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนทราบ    ยกเว้นข้อมูลข่าวสารบาง
ประเภทที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล   และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ   ประกอบกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารราชการและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบบริหารงานของหน่วยงานราชการ   และหลักความโปร่งใสโดยการที่หน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นให้แก่ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารและปฏิบัติ
ราชการใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สดุ   ฉะนั้น การที่จะให้ท้องถ่ินมคีวามเจรญิก้าวหน้า และประชาชนรู้สึกอยาก
มีส่วนร่วมกับการบริหารกับองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมากยิ่งขึ้น   โดยเป็นไปตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารข้ึน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
โดยศูนย์ดังกล่าวจะให้ข้อมูลข่าวสาร   ทั้งที่เป็นในรูปของเอกสาร   ข่าว   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ผู้ให้
ข้อมูลข่าวสาร   ศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถสืบค้นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง   เว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นต้น   ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อให้การ
จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.   เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิว้  มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

๒.   เพื่อใหม้ีกระบวนการค้นหาข้อมลูข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

๓.   เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารเพื่อการมสี่วนร่วมต่อการบรหิารราชการของ
องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้วที่เป็นไปตามความต้องการ 

 
 

๔. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
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๖. วิธีดำเนินการ 
  ๑.   การช้ีแจงมาตรการให้พนกังานส่วนตำบล  และพนกังานจ้างทุกคนทราบ 

๒.   นายกองค์การบรหิารส่วนตำบล  ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว   

๓.   เจ้าหน้าที่ที่ได้รบัแต่งตั้งดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รบัมอบหมาย 
๔.   รายงานผลการดำเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
   

ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.   ข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๒.   ระบบการสบืค้นข้อมูลข่าวสารมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
๓.   ประชาชนรูส้ึกเป็นเจ้าของชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมต่อการบรหิารราชการของ

องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 
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ลำดับท่ี ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ  :   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารท่ีสำคัญและหลากหลาย 
 

๒. หลักการและเหตผุล 
  เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๑  ซึ่งกำหนดให้
หน่วยงานราชการต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนทราบ   ยกเว้นข้อมูลข่าวสารบาง
ประเภทที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารราชการและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบบริหารงานของหน่วยงานราชการ  และหลักความโปร่งใสโดยการที่หน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่จำเป็นให้แก่ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารและปฏิบัติ
ราชการใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สดุ  ฉะนั้น การที่จะให้ท้องถ่ินมีความเจริญก้าวหน้า  และประชาชนรู้สึกอยาก
มีส่วนร่วมกับการบริหารกับองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมากยิ่งข้ึน   โดยเป็นไปตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   จึงได้ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับทราบอยู่เสมอได้แก่เอกสารข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานอื่น  ข่าว  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่ผู้ให้
ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลกลาง ที่สามารถสืบค้นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้วบอร์ด   ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   โทรศัพท์สานักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วเป็นต้น   เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางการรับรู้ที่มีความหลากหลาย 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.   เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมลูข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

หลากหลายช่องทาง 
๒.   เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบความเคลือ่นไหวของข้อมลูข่าวสารที่เป็นปจัจบุันและทันต่อ 
      เหตุการณ์ 
๓.   เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารเพื่อการมสี่วนร่วมต่อการบรหิารราชการของ

องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว   
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

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

 ๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

      จากหลายช่องทาง 
๒.   ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นปัจจุบัน 
๓.   ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
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ลำดับท่ี ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ  :   มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล
นาง้ิว 

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

เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งกำหนดให้
หน่วยงานราชการต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนทราบ  ยกเว้นข้อมูลข่าวสารบาง
ประเภทที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ  ประกอบกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารราชการและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบบริหารงานของหน่วยงานราชการ และหลักความโปร่งใสโดยการที่หน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่จำเป็นให้แก่ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารและปฏิบัติ
ราชการใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  ฉะนั้น การที่จะให้ท้องถ่ินมีความเจริญก้าวหน้า และประชาชนรู้สึก
อยากมีส่วนร่วมกับการบริหารกับองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมากยิ่งข้ึน   โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่
กล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   จึงได้ดำเนินการให้มีหลากหลายช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการต่าง ๆ ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบอยู่เสมอ ได้แก่ เอกสารข้อมูลต่าง ๆ จาก
หน่วยงานอื่น จดหมายข่าว แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถ
สืบค้นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์กลางเว็บไซต์   บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย  โทรศัพท์สำนักงาน และ  
เฟซบุ๊ค ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นต้น  เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารในช่องทางการรับรู้ที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมลูข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว และ

หน่วยงานอื่นๆ หลากหลายช่องทาง และรวดเร็วยิ่งขึ้นตามความสะดวกและเหมาะสมของ
แต่ละบุคคล 

๒.   เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบความเคลือ่นไหวของข้อมลูข่าวสารที่เป็นปจัจบุันและทันต่อ 
เหตุการณ์ 

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

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๑.   การแจง้การดำเนินการมาตรการดังกล่าวใหง้านประชาสัมพันธ์ได้ทราบ 

๒.   เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ตามช่องทางที่มีอยู่ทัง้หมด 
3.   รายงานผลการดำเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผูร้ับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.   ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมลูข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว จากหลาย

ช่องทางและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๒.   ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นปัจจุบัน 
๓.   ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
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มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

   3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่อง      
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
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ลำดับท่ี ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล 

๒. หลักการและเหตผุล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางและเท่าเทียมโดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออก
ถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกำหนดแนว
ทางการดาเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการ
จัดทาโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนิน
กิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการ

ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.   เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.   เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และ

ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
4.   เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5.   เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
6.   เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชน

และวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๑.   จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
  ๒.   จัดเวทีประชาคม  
  ๓.   สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๔.   สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพื่อกำหนดกิจกรรมโครงการไว้แผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

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

๔.   มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถ่ิน 
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    ลำดับท่ี ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ององค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

๒. หลักการและเหตผุล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง   โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ  
 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   จึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพื่อไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
2.   เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วน

ตำบลนางิ้ว  
3.   เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต ำบลกับ

ประชาชนในพื้นที่  
 

๔. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง   โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถดำเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด   สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้  
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
1.   จัดทำคำสัง่แต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบรับเรือ่งร้องเรียน/ร้องทกุข ์ 
2.   เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
3.   นำเรื่องเสนอคณะผูบ้รหิารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวข้อง  เพื่อแก้ไขปัญหาตาม

ความจำเป็นและเร่งด่วน  
4.   แจ้งผลการปฏิบัตงิานใหผู้้รอ้งทราบ 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ   

สำนักปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.   มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๒.   มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๓.   มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการข้ันตอนเรื่องร้องเรียน 

๔.   มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผูร้อ้งเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

๕.   มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสมตามมาตรการที่กำหนดไว้ 
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ลำดับท่ี ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

๒. หลักการและเหตผุล 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ  กลั่นกรองการใช้อำนาจ   โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง  และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
  1.   เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปญัหาทุจริต  

2.   เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ  

3.   เพื่อใหผู้ร้้องได้รบัทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรือ่งร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ  

 

๔. เป้าหมาย 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ  

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ   

สำนักปลัด องค์กรปกครองส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1.   การปฏิบัตหิน้าทีร่าชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

2.   ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

   3.3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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ลำดับท่ี ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
นาง้ิว  

 

๒. หลักการและเหตผุล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอำนาจหน้าที่บริหาร
ภายในเขตพื้นที่ตามงบประมาณของตนเอง   ทั้งที่ได้มาจากรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ จัดเก็บเอง 
และที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่น   ซึ่งอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๔๙๖   และที่แก้ไขถึงปัจจุบัน  มาตรา ๕๐   และมาตรา ๕๑   ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ซึ่งในการดำเนินงานให้เป็นไป
ตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องเป็นงาน/กิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม(ถ้ามี)   ที่ได้มีการจัดทำข้ึนทุกปี  โดยเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน   เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่   โดย 
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีคณะจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
เรียกว่าคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล   ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนด   จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน จัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะ
มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินงานและจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   ได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว   จึงได้มี
การดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   ให้มี
หน้าที่ดำเนินการจัดทาร่างแผนตามอำนาจหน้าที่ ก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรขององค์การบริหารสว่นตำบล และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
และแผนพัฒนาขององค์การบริหารสว่นตำบลนางิ้ว  ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพฒันาที่ประชาคมองค์การ
บริหารส่วนตำบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  กำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และสุจริต  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
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๖. วิธีดำเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช่งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนางิ้ว   เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว และร่างแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ความต้องการของประชาคม และชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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ลำดับท่ี  ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำและพัฒนาสตรีในตำบลนาง้ิว 

๒. หลักการและเหตผุล 
  อาศัยอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 ( และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  ปี พ.ศ. 2552)  มาตรา 67 (6)   
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ซึ่งองค์การบริหารตำบลถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่
หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน  และครอบครัวของประชาชนในตำบล  เพื่อนำไปสู่ความ
เข้มแข็งของครอบครัวและสังคม 
 

ในยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่สำคัญมากขึ้นทั้งต่อครอบครัวและต่อสังคมเช่นปัจจุบัน  ทำให้
สตรีต้องปรับตัว  เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่างๆ  รวมทั้งแสวงหาความรู้และ
แนวคิดใหม่ๆ  ให้กับตนเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  สภาสตรีแห่งชาติฯ
ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมสตร ี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองของสตรใีห้ดียิ่งข้ึน  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้จัดทำโครงการสง่เสริมภาวะผู้นำและ
พัฒนาสตรีในตำบลนางิ้ว  เพื่อพัฒนาผู้นำสตรีในพื้นที่ตำบลนางิ้ว  ส่งเสริมการพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้นำสตรีให้มี
บุคลิกภาพที่โดดเด่น  น่าเช่ือถือ สร้างการยอมรับ  สร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ  ให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ  ในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ  เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การแก้ไขปัญหาสังคม   

 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ   สร้างความรู้   ทักษะ  ในการพัฒนาตนเองของสตรีให้มี

ประสิทธิภาพ 
2.   เพื่อพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นใจให้ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง  เป็นฐานพลังในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวในชุมชน และสังคมโดยสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนและสังคม  

3.   เพื่อสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและแนวทางตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้ว 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1.   คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.   ประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3.   พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
๔.   ผู้นำชุมชน 
๕.   กลุ่มสตรีตำบลนางิ้ว 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
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๖. วิธีดำเนินการ 
  ๑. เขียนโครงการและเสนอผูบ้รหิาร อบต. พิจารณาอนุมัต ิ

๒. ดำเนินการติดต่อประสานงานกบับุคคลที่เกี่ยวข้อง และจดัหาวัสดุอุปกรณ์ 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
4. ติดตามประเมินผลโครงการ 
5. นำเสนอผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร อบต. 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๕  

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

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

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้

   

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  เสริมสร้างศักยภาพ  สร้างความรู้  ทักษะ  ในการพัฒนาตนเองของสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นใจให้ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง  เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อน

กิจกรรมต่าง ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

ลำดับท่ี  ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.นาง้ิวเคลื่อนท่ีพบประชาชน  

๒. หลักการและเหตผุล 
  จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถ่ินให้มีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ไ  ม่ว่าจะ
เป็นด้าน สังคม ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ล้วนแล้วเป็น
หน้าที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล   ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็น
หัวใจสำคัญของการพัฒนาอีกทั้ง  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537   และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการพัฒนาตำบล   ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้อง
เป็นไป  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ประกอบกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว   มีวิสัยทัศน์ คือ “นางิ้ว มีความมั่งคง ทางเศรษฐกิจ และสังคม มีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี  มี
ชุมชนเข้มแข็ง”   จึงถือได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วเป็นองค์กรที่มีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต
ของประชาชน   

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ   และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้ 
จัดทำโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ข้ึน   เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิผล เพื่อเป็นการ ส่งเสริมการ
ให้บริการประชาชนเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เข้าให้บริการประชาชนเพื่อเป็นการเพิ่ม  
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเรว็  เป็นการลดภาระในการเดินทางของประชาชนในการ
มา ขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  และเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่   และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที   เกิดการพัฒนางานด้านบริการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการเชิงรุก   ทั้งนี้ได้ใช้หลักให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการ
ส่งเสริมให้ ประชาชนได้รับความรู้ทั้งวิชาการ การสาธิตและปฏิบัติ เน้นการบริการเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรง
ระหว่างภาครัฐ และประชาชน การบริการเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริงโดยหน่วยงานภาครัฐมาให้บริการแก่ประชาชน
ถึงท้องถ่ินและท้องที่   โดยสำนักปลัด ให้บริการในด้านรับฟังความคิดเห็น และรับเสนอโครงการ กองคลัง 
ให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   พร้อมทั้งให้ความรู้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและการจัดเก็บภาษี   กองช่าง 
บริการให้ความรู้เกี่ยวกับผังเมือง  การขออนุญาตก่อสร้าง ต่างๆ  รวม พร้อมทั้ง ให้บริการเกี่ยวกับงานการรับ
แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการต่างๆ   บริการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะใน
ครัวเรือน (Zero Weate) กองสวัสดิการสังคม บริการให้ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และให้บริการจากส่วนราชการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแถลงนโยบายของผู้บริหาร และสรุปผลการ ปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะของการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการ  

ประชาชน เพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆ สามารถ

รับรู้ รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  
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๓. เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการบรกิารประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
และหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔. เพื่อประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในงานต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารและ 
ได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อนำผลการตรวจสอบ
ภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและป้องกัน
การทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของ
ความสำเร็จของงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   จำนวน  7 หมู่บ้าน 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีการดำเนินการ 
  1.  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ  

2.  จัดประชุมพนักงาน/ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
3.  ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วถึง  
4.  ดำเนินการตามกำหนดการในโครงการ  
5.  ประเมินผลโครงการดังกล่าว  

 
๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 

งบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
เพื่อจ่ายเป็นค่า 

1. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในโครงการฯ  
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวจ่ายได ้
 

๙. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด  องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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1.  ประชาชนได้รับบริการในเชิงรุกในลักษณะของการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการ 
ประชาชน เพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  

2.   องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆ สามารถรับรู้ 
รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนแก้ไขปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว  

3.   เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล    
นางิ้ว และหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.  ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในงานต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร 
และได ้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
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มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   4.1  การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
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ลำดับท่ี  ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ :   มาตรการติดตามและประเมนิผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

๒. หลักการและเหตผุล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งเป็นองค์อิสระตาม
กฎหมาย   มีอำนาจหน้าที่บริหารภายในเขตพื้นที่  ตามงบประมาณของตนเอง ทั้งที่ได้มาจากรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ฯ จัดเก็บเองและ ที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่น ซึ่งอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐ 
และมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องมีการรายงานผลให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ
ได้ทราบอยู่เสมอ 

เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แล้ว
รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กำกับดูแลอย่างน้อย  ปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน   นับจาก
วันสิ้นปีงบประมาณ (๓๑ ธันวาคมของทุกปี)   โดยในมาตรฐานการควบคุมภายในดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่จะ
ช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและมีประสิทธิผล และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการผิดพลาด ความเสียหาย  ไม่ว่าจะในรูปของความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินหรือการ
กระทาอันเป็นการทุจริต ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จึงได้ดำเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน และรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทราบตามระเบียบดังกล่าวทุกปี 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.   เพื่อใหท้ราบผลการดาเนินงานที่มีความเสี่ยงได้รบัการแก้ไขให้ลดน้อยลง 

2.   เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบได้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานของ
องค์การบรหิารส่วนตำบล 

3.   เพื่อป้องกันการทุจริตจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิ้ว 

๖. วิธีดำเนินการ 
๑.   การแจง้ใหเ้จ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัต ิ
๒.   การดำเนินการระเบียบและแนวทางปฏิบัต ิ

  ๓.   รายงานผลการดำเนินงานให้นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทราบ 
  4.  รายงานผลใหส้ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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๗. ระยะเวลาการดำเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.   ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้รบัการแก้ไขให้นอ้ยลด 
๒.   การดำเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตำบลเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึ้น 
๓.   ไมเ่กิดการทุจริตจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ๔.๒  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการได้ 
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ลำดับท่ี ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

๒. หลักการและเหตผุล 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล นางิ้ว ในเรื่องการบรรจ ุแต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน สร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย

ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
๒.   เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง 

การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีการดำเนินการ 
  ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

-   แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

-   การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ  โดยการติดประกาศหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วและ 
ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

-   มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
-   ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมี

การแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 

109 



แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

-   การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
-   แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วได้ดำเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

-   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส 

-   มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
-  นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงาน

บุคคล 
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

-  แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ดำเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

-   มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 

-   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

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

-   นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงาน
บุคคล 

-   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออกคำสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงาน
ทราบโดยทั่วกัน 

๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้นำผลการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงาน

บุคคลต่อสาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
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ลำดับท่ี  ๒ 
๑. ชื่อโครงการ :    กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารการบริหารงบประมาณ การรบั - จ่ายเงิน ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

๒. หลักการและเหตผุล 
  การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เป็นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหาร
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ 
จัดทำใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ  
  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่มตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัด
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูการบริหารงบประมาณขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว ส่งผลให้เกิดการ
ใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้   

๓. วัตถุประสงค์  
๑.   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
๒.   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วต่อสาธารณชน 

๔. เป้าหมาย 

  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีการดำเนินการ 
-   รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่
ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ รายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

  -   มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
-   มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกำหนดให้มีภาค

ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
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-   เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
-   สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง

ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

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

บริหารส่วนตำบลนางิ้ว ต่อสาธารณชน  และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
๒.   ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการโครงการ การรับ

จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วทำให้เกิดความโปร่งใส  
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ลำดับท่ี  ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ :   กิจกรรมส่งเสรมิประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 

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

เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการข้ันตอนจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้ว   โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพื่อส่งเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรอืการบรหิารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  และสามารถพัฒนาระดับการเปดิ
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย 
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อ

จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
๒.   เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
๓.   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ 

และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๔. เป้าหมาย 
  เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อ- จัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 
 

 ๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีดำเนินการ 
๑.  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้

สังเกตการณ์ในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
๒.   จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้อง

กับพัสดุ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทน
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ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

๓.   ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการที่สำคัญทุกข้ันตอนให้ประชาชนทราบ ผ่าน
ทางเว็บไซด์ และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

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

   ๔.๓  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
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ลำดับท่ี ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมความรู้ดา้นกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
  การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้
และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน
และผู้บริหารท้องถ่ิน โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์การบริหารสว่นตำบลนางิว้ และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสทิธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 

  ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้เพิ่มพูนความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
๒.   เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ให้มีความ

พร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารราชการ 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 
๖. วิธีดำเนินการ 
  ๑.   จัดทำโครงการ/แผนงาน 

๒.   กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

  ๓.   อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  ๔.   ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ  

งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นเงิน  5๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.   การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา

ท้องถ่ิน 
๒.   ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
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ลำดับท่ี ๒ 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

๒. หลักการและเหตผุล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ  
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 

  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝา่ยบรหิาร เป็น
กลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
บรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและลดการทุจริต 
 

  จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ 
ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.   เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๒.   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

ท้องถ่ิน  

๔. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๖. วิธีการดำเนินงาน 
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  ๑.  จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้สำหรับการประชุม 
๒.  จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และ

ความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๓.   แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการ
ประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการปอ้งกนัการทจุรติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑๐. ผลลัพธ์ 
๑.   สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติ

ภารกิจได้ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 
๒.   สมาชิกสภาท้องถ่ินสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
  ๔.๔   การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  และบูรณาการทุกภาค

ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
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ลำดับท่ี ๑ 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อตา้นการทุจริต 

๒. หลักการและเหตผุล 
  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของ
ประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 

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

๑.   เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยม
ในการต่อต้านทุจริต 

๒.   เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เข้มแข็ง  

๔. เป้าหมาย 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  
 

๕. สถานท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 

๖. วิธีดำเนินงาน 
๑.   จัดต้ังคณะทำงานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการทจุริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒.   กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
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๓.   หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 

๔.   หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อน
ตามแนวทาง แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๕.   สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

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