
 
 
 
 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
   เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  
************************ 

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ได้มีค าสั่ง ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 
เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) และได้
ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช.และให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบกับส านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตได้แจ้งใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จึงประกาศใช้และประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564)  รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่
มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

        การทุจริตระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มีผลของการทุจริต ได้แก่การกระจายอ านาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป้าหมายแท้จริงของการกระจายอ านาจนี้เพ่ือให้สามารถด าเนินการตอบสนองการ
ให้บริการต่างๆในพ้ืนที่โดยไม่ต้องรอจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แต่จากแนวทางในการปฏิบัติท าให้แนวโน้มการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยลักษณะการ
ทุจริตมีอาจเกิดจากด้านงบประมาณ ,ด้านบุคลากร,ด้านระเบียบกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ ,ด้านคุณธรรม
จริยธรรม,การขาดความรู้ ความเข้าใจของคนในพ้ืนที่ ที่ไม่สามารรถปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบได้การ
ตรวจสอบที่ไม่คลอบคลุมหรือขาดประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การใช้อิทธิพลในท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ การวิ เคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือให้การด าเนินการตาม
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานประกอบกับอาศัยแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) การวิเคราะห์เพ่ือการก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาให้การ
ปฏิบัติงานขององค์กรต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้ทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
1(1) หมายถึง “เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน” ผลประโยชน์
ทับซ้อน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ให้ความหมายว่า “ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์
ส่วนรวมขัดกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้ าที่จึงต้องไม่มี
ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง”  

 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1.การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยของอปท. 
 2.สภาพหรือปัญหาตัวบุคคล 
 3.สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4.สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5.สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7.สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
  
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปเป็นประเด็น ดังนี้ 
 1.โอกาส แม้ในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
ยังมีช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง ไม่รัดกุม  



 2.สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  
 3.การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ 
 4.การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นเรื่องผูกขาด ดังนั้นจึง
มีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางบริษัทอาจมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ได้รับสิทธิ
ในการด าเนินโครงการของภาครัฐ และอาจน าไปสู่รูปแบบการผูกขาดในโครงการต่างๆ 
 5.การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 6.การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องมือวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม 
 7.มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมทีผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตที่เป็นเรื่องธรรมดา เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด โดยไม่ละอายต่อบญุต่อบาป 
 
ในการวิเคราะห์ใช้เทคนิค SWOT        

จุดอ่อน - ค่านิยมส่วนบุคลหลายประการยังไม่เป็นไปในทางที่เป็นคุณเช่นค่านิยมในการเลี้ยงดู 
การไม่ตระหนักในประโยชน์สาธารณะ หลักศีลธรรมทางศาสนา ศีล 5 เป็นเพียงพิธีกรรม 

-การจัดวางระบบเพื่อลดความเสี่ยง สร้างความยุ่งยาก ซับซ้อน ภาระงานมากขึ้น ไม 
เกิดความคล่องตัว 
  จุดแข็ง -  มีหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย ก าหนดวางมาตรการป้องกันมีแนวทาง
ปฏิบัติงานไว้ 
   - มีหลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   - เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ใกล้ชิดประชาชน ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารติดตาม
ตรวจสอบได ้
  โอกาส -  ปัจจุบันมรหน่วยงานตรวจสอบภายนอกร่วมในการตรวจสอบ ปราบปราม 
  อุปสรรค - สังคมยอมรับและมองการทุจริตเป็นเรื่องปกติในสังคม ไม่ใช่เรื่องของตน 
     -ผู้ประกอบการบางส่วนมุ่งผลประโยชน์ของตนไม่ตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะ 
สังคมส่วนรวม 

ดังนั้น จึงก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น ดังนี้ 1.การสร้างจิตส านึก 2.การสร้างสังคมให้สะอาดด้วยการสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีความตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 



2.หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์
และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับ
ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ใน
ระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน



ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 

 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 



 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่ว มมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลมุ อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจติร 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้ า ราชการ  การ เมื องฝ่ า ย
บริหาร ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน 

1.1.2 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 

1.1.3 โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

250,000 

- 

- 

 

250,000 

- 

- 

 

250,000 

- 

- 

 

 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

1.2 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในต าบล 

1.2.2 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 

20,000 

10,000 

20,000 

10,000 

20,000 

10,000 

 

 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสา 20,000 20,000 20,000  



มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2.การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

2 . 1 แ ส ด ง เ จ ต จ า น ง ท า ง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจรติของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 

- - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 มมีาตราการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2.2.2 มาตราการมอบหมายงาน แบ่งงาน ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าท่ี 

2.2.3 ควบคุมการเบิกจา่ยเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

2.2.4 การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพสัด ุ

2.2.5 โครงการ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้นการจดัซื้อ – จัดจ้าง 

2.2.6 โครงการ จ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

- 

- 

- 

- 

- 

40,000 

- 

- 

- 

- 

- 

40,000 

- 

- 

- 

- 

- 

40,000 

 

2.การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่ตามหลักกจิการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 มมีาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

2.3.2 มีการมอบอ านาจ อนุมตัิ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนนการปฏิบัติงาน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2.การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

2.4 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบการทุจรติ 

2.4.1 มาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ 

2.4.2 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 



มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3.การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่น
ร่วมของภาคประชาชน 

3.1จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ของอปท.ได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดใหม้ีศูนย์ข้อมลูข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
เช่นมาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

3.1.2 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

3.1.3 มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต. 

- 

 

- 

10,000 

- 

 

- 

10,000 

- 

 

- 

10,000 

 

3.การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่น
ร่วมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคดิเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 โครงการจดัเวทีประชาคม 

3.2.2 มาตรการ จัดการเรื่องราวร้องทุกข์และผูร้้องเรียน ของอบต.หนองหลุม  

3.2.2 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ผู้ร้องทุกข์ทราบ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3.การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่น
ร่วมของภาคประชาชน 

3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกจิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาอบต.หนองหลุม 

3.3.2 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของอบต.หนองหลุม 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 



มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4.การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

4.1.1 โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
2561 

4.1.2 มกีิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

4.การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

 

 

 

4.3 การส่งเสรมิบทบาทการตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

 

4.2.1 มาตรการส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบการ
บริหารงานบุคคลฯ 

4.2.2 กิจกรรมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การจา่ย
และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

4.2.3 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจดัซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 

4.3.1 -โครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นระเบยีบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

         -โครงการอบรมสมัมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกสภาอบต. ผูบ้ริหารและพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4.การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3 การส่งเสรมิบทบาทการตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

 

4.4.1 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจรติ 

4.4.2 กิจกรรมบรูณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจรติ 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 
 



 
 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

 

 

 
 



            ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าบบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 
1.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างอบต.หนองหลุม                               

........................................................ 
2.หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิด              
กับประชาชน และถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
หลายด้านและมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงาน     
ราชการอ่ืน และเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ ในการพัฒนาชุมชุนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังค ม และวัฒนธรรม           
เพ่ือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงต้องอาศัยบุคลากรใน
ฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ และให้ความรู้ร่วมถึงการให้บริการแก่ประชาชนให้มี                  
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 
เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ควรได้รับความรู้แล ะการพัฒนา
ศักยภาพในด้านต่างๆ ควบคู่ไปด้วย  

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงเล็งเห็นความส าคัญของการจัดอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง          
ในด้านต่างๆ เพ่ือให้ทุกส่วนได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเรียนรู้จากประสบการณ์           
การด าเนินงานของกลุ่มหรือองค์กรที่ประสบความส าเร็จเพ่ือประชาชนในพ้ืนที่ของเราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และเป็นชุมชนที่มีความเข็มแข็งสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงได้ด าเนิน
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองหลุม พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ซึ่งบุคคลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นบุคคลที่จะน าพาชุมชนของเราไปสู่ความส าเ ร็จในทุกๆ 
ด้าน       

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่       
และเทคนิคในการบริหารจัดการองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 

 2. เพ่ือเป็นการบูรณาการพลังทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักการ
บริหารจัดการที่ดีและหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 



 3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่ได้จาการศึกษาดูงานจากองค์กรที่ประสบความส าเร็จ          
และน าไปปรับใช้ในการบริหารงานกลุ่มหรือองค์กรเพื่อให้กิจการต่างๆ ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้น าความรู้ตามโครงการในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในโครงการ
ชั่งหัวมันเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการเกษตร, การสร้างรายได้จากอาชีพเสริม รวมทั้งการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีในองค์กรที่ประสบความส าเร็จเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน 

4. เป้าหมาย 
4.๑ เชิงปริมาณ   

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ,สมาชิกสภาอบต. ,พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รวม 
๕๐ คน  

 4.๒ เชิงคุณภาพ 
                -บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้แนวคิดในการจัดการองค์กรที่ดี และตระหนักในบทบาทหน้าที่
การท างานเพ่ือให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและพัฒนาการในการท างานอย่างต่อเนื่อง   
                 -มีแนวในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและชุมชน 
5.วิธีด าเนินการ 

1. กลุ่มเป้าหมายปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการจัดกิจกรรมให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการ 
ของต าบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อน ามาใช้ภายใต้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2. จัดท าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
4. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหา

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
5. ประชุม ประสาน เตรียมชุดวิทยากร และเอกสารการประชุม 
6. แจ้งก าหนดการด าเนินงานตามโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 
7. ด าเนินการจัดฝึกอบรม  
8. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

6.ระยะเวลาการด าเนินงาน      
 ระหว่างปี พ.ศ.2562 – 2564 
7.งบประมาณ       
  ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมจ่ายจากเงินงบประมาณจากข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุมประจ าปีงบประมาณนั้นๆ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินการ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าใจลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

8. พื้นที่ด าเนินการ       
       - 



 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ทุกภาคส่วนรู้ถึง
บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์การตามอ านาจหน้าที่และรู้ถึงแนวทางการพัฒนาไปสู่ความส าเร็จในด้าน
ต่างๆ 
 2. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างสามารถ    
บูรณาการพลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร 
 3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีโอกาส          
ได้เปิดโลกทัศน์ด้านการปฏิบัติงานจากลุ่มหรือองค์กรที่ประสบความส าเร็จ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับ         
ไปปรับใช้ในการบริหารกลุ่มหรือองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2552 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 
2558 ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการ
เรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละ
เว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางใน
การถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดท า
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า
ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 2. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป และสร้างความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
 3. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 2. ประชุมคณะท างานฯ 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ที่
ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  
 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ  
 6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรื อไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดย 
มิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 
 5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2. ประชุมคณะท างานฯ 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
จัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน 
 4. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และใช้
แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 6. จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
สาธารณชน 



 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตร
ระดับพ้ืนฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช.  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 
 2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
1.ชื่อ โครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในต าบล 
 
2.หลักการและเหตุผล   

  จากสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องจากส่วน
หนึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแผ่แนวความคิดเรื่องการด ารงชีวิตจากทางสื่อมวลชนตะวันตกรวมทั้งการ
ถูกบีบรัดทางสังคมในแต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดผลกระทบต่อแม่บ้านและสตรี  เนื่องจากแม่บ้าน
และสตรียังขาดประสบการณ์ในการด ารงชีวิตที่จะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  วัตถุ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมต่าง ๆ ซึ่งอาจจะแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรมการเลียนแบบ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสมต่อสังคม
ส่วนรวม ดังนั้นเพ่ือที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้ แม่บ้านและสตรีจึงควรที่จะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในเชิงบวก เพ่ือที่จะช่วยในการสนับสนุนการสร้างโอกาสและสร้างภูมิคุ้มกันในการด าเนิน
ชีวิตต่อไป 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การคุ้มครองดูแลพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของกลุ่มแม่บ้าน สตรีและประชาชนที่สนใจให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทาง
สังคม จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในต าบล โดยการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่ม
แม่บ้าน สตรี และประชาชนที่สนใจ เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งที่แม้จะมีกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์ งานพัฒนา
ชุมชน สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการท าอาชีพเสริม เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณค่า สร้าง
ความรักความสามัคคีลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  
  
3.วัตถุประสงค์ 

          1.  เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่แม่บ้าน สตรีและประชาชนในต าบลหนองหลุม 
  2.  เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 3.  เพ่ือส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในต าบลหนองหลุม 
 4.  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

 5.  เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา  
      เศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.กลุ่มเป้าหมาย 

      กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
 
5.การด าเนินงาน 
    1. เสนอโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
                 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  
                 3. จัดท าแผน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร สื่อ ที่ใช้ในการอบรม 
                4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
                 5. จัดท าโครงการ 
                  6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 



6.สถานที่ด าเนินงาน 
  อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
 
 8.งบประมาณ 
   เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562-2564 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าใจลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวนเงิน 20,000 บาท เพื่อใช้จ่าย
ดังนี้ ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดท าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์และเอกสารส าหรับการอบรม**ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้** 
 
9.ผลลัพธ์ 
          1.  ประชาชนที่สนใจมีความรู้และทักษะด้านอาชีพการท าขนมไทย 
 2.  ประชาชนที่สนใจมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
 4.  ประชาชนที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

 5.  ประชาชนพึ่งตนเอง และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
10.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด  งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : โครงการรักน้ า รักป่า และรักษาแผ่นดิน 

2. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้ที่ผิด

กฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้
เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” 
ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้
ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูก
ไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ
ตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ  
 2. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 3. เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม จ านวน 12 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่าง ๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผัก
สวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
 2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จ านวน 12 หมู่บ้าน โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชน และแหล่งน้ า คู คลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม  

6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ  
 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  



 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
 4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความ
สะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืน  ๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้  
 3. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.ชื่อโครงการ  โครงการเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสา 

2.หลักการและเหตุผล 

 จากสถานการณ์ปัญหาภายในประเทศ เช่นความขัดแย้ง สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และสภาพปัญหาสังคม
ต่าง ๆในปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนในการสร้างสรรค์ เพราะเป็นกลุ่มที่มีพลังความคิด
สร้างสรรค์ บทบาทของเด็กและเยาวชนจึงไม่ใช่จะแสวงหาในห้องเรียนอย่างเดียว แต่การเข้าไปเรียนในชุมชน
เปรียบเสมือนห้องเรียนทักษะชีวิตในสังคมและร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆควบคู่กันไป เพราะนอกจากเยาวชนจะได้
ฝึกทักษะชีวิตแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลในการท าความดี เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ สิ่งส าคัญให้เยาวชนมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งหากท าได้ เด็กและเยาวชนก็
จะมีก าลังใจในการท าสิ่งที่ดี ๆเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  จึงได้จัดท าโครงการเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสา  เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางให้เด็กและเยาวชนได้ใช้พลังความคิดและความสามารถในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์ควบคู่กับการ
เรียน หากเด็กและเยาวชนในชุมชนที่ต้องการพัฒนาแต่ขาดทักษะในการด าเนินงาน หรือขาดผู้สนับสนุนใน
กิจกรรมจิตอาสา โครงการเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสาก็สามารถเป็นพ่ีเลี้ยงให้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ิมทักษะและประสบการณ์ในกิจกรรม เด็กและเยาวชนที่สนใจเพ่ือในการท างานร่วมกันได้เพ่ือขับเคลื่อน
และร่วมกันเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน  

3.วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือเพ่ิมจ านวนจิตอาสาในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต าบลหนองหลุม 
 2.  เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาในเรื่องต่าง ๆให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนได้อย่างมี
ความสุข 
 3.  เพ่ือเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีจิตอาสาร่วมท าความดีเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

4.กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองหลุม   

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี 2562 - 2564 

7.วิธีการด าเนินงาน 
 7.1  ขั้นเตรียมการ 
 7.2  จัดประชุม เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องปรึกษาการจัดท าโครงการ 



 7.3  ติดต่อประสานงานวิทยากรที่มีความรู้เพ่ิมเกิดประโยชน์กับสภาเด็กและเยาวชนต าบล 
        หนองหลุม 
 7.4  ก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ในการฝึกอบรม 
 7.5 จัดกิจกรรม 
   -  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีจิตอาสาให้กับเด็กและเยาวชน 
   -   อบรมให้ความรู้การใช้ชีวิตในชุมชนให้กับเด็กและเยาวชน   
   -   วิธีการส ารวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในแบบส ารวจ 
 7.6สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 
8.งบประมาณด าเนินงาน 
  เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 - 2564  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนให้มีจิตอาสา  ปรากฏในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ  2562 - 2564  จ านวนเงิน  20,000  บาท เพ่ือใช้จ่ายดังนี้ ค่าอาหาร
กลางวัน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจัดท าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุและเอกสาร
ส าหรับการอบรม ค่าส ารวจและจัดเก็บข้อมูล  **ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้** 
 
9.การประเมินผลโครงการ 
 จากการสังเกตการณ์ 

10.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิต 

11.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  เด็กและเยาวชนต าบลหนองหลุม  มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ  และสามารถแนะน าด้าน
ดูแลสุขภาพได้ 
 2.  เด็กและเยาวชนต าบลหนองหลุม มีจิตอาสาในการดูแล  เอาใจใส่ผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กและเยาวชนใช้ชีวิตร่วมกันได้ดี  
 3.  ได้ข้อมูลของผู้สูงอายุรายใหม่ เพ่ือน าไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต่อไป   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซึ่ง

มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต    
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่
สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบัน
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิน่ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงได้เห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ระดับท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหาร
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหลุมอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การ

รับรู้ของสาธารณชน  



4. เป้าหมาย 
 1. การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือป้องกันการทุจริตและต้านการทุจริต  
 2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลาก ร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานบุคคล
และกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้
ปรากฏชัดเจน  
 2. เพ่ือก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และ
มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3. จัดท ามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร  
 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 6 ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 



 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2. แนวทางป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมไม่
น้อยกว่า 80 % 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการออกมอบหมายงานของผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ และ
เจ้าหน้าที่ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่6 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้อง
ท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง  ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้
การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็ น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6  พ.ศ.
2552  มาตรา 59 (2)ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการของอบต. มาตรา 60 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างของอบต.
มาตรา 60 วรรคสอง อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้
เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย มาตรา 60 วรรคสาม ในกรณีที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน มาตรา60/1ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคน
หนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบ



ควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มี
กฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

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

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ และ
เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 

 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 

 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  -  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 

 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรด้านการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีด าเนินการ 

     จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 



 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 

 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 10 
พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 

 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 

 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 



 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง  ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่ องค์การบริหารส่วนต าบลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 
6  พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลมุ 

 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2560 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม และชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

  -  ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  -  ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  -  ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  -  ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองหลุมได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  



 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

  -  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

  -  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจต่อการบริการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

 
2. หลักการและเหตุผล :  

ด้วยส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส ารวจ  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือรับทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม ตามมติตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมติที่ 2 เพ่ือรับทราบว่าในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยในระดับใดและ
เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการบริหารจัดการขององค์กรและเพ่ือประกอบการตรวจรับรองมาตรฐานประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕8 และเป็นเอกสารประกอบเพ่ือจัดจ้างสถาบันที่ การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อ
สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดการเบิกจ่าย เพ่ือด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  
        ดังนั้น เพ่ือให้รับทราบและประเมินความพึงพอใจจากประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเรื่องต่าง ๆที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66,67 และ 68 เพ่ือรับทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุมในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยในระดับใดและปฏิบัติให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ , หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๔0 ลง
วันที่ 8 กันยายน ๒๕๔9 , หนังสือ ส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 25 ลงวันที่ 
9 มีนาคม 2549 , ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง ขึ้นบัญชีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐเพ่ือให้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร เรื่องก าหนดเงื่อนไขและวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2558 จึงได้จัดท าโครงการประเมินการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจต่อการบริการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ขึ้น  
 
๓. วัตถุประสงค์ :  

โครงการประเมินการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจต่อการบริการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ๓ ประการ 

 ประการแรก เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ือรับทราบความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยในระดับใดและเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบการให้บริการต่อประชาชนปีงบประมาณต่อ ๆไป  

 



ประการที่สอง ใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณารับการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ
เพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  

ประการที่สาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันที่การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อ
สถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดเพ่ือด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 ประการสุดท้าย เพ่ือปฏิบัติให้สอดคล้องตาม หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 
๐๘๐๙.๓/ว๑๔0 ลงวันที่ 8 กันยายน ๒๕๔9 หนังสือ ส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 , ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง ขึ้น
บัญชีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐเพ่ือให้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามตัวชี้วัด
ที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร เรื่องก าหนดเงื่อนไขและวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

๔. เป้าหมายของโครงการ :  
โครงการประเมินการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจต่อการบริการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 มีเป้าหมายที่ส าคัญดังนี้  
๔.๑ จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองหลุมในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาตามแบบส ารวจความพึงพอใจ จ านวน ๑ แห่ง  
๔.๒ จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อส ารวจความพึงพอใจผู้มารับบริการจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองหลุมโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ จ านวน ชุด  
4.3 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจใน 5 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ  
ด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ให้บริการ  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ด้านช่องทางการให้บริการ 
2. ด้านรายได้หรือภาษีต่าง ๆของอบต.หนองหลุม  
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ  
ด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ให้บริการ  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านงานโยธาต่าง ๆของอบต.  
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ  
ด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ให้บริการ  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ด้านช่องทางการให้บริการ 
 
 



4. ด้านการศึกษาของอบต.  
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ  
ด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ให้บริการ  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ด้านช่องทางการให้บริการ 
5. ด้านงานสาธารณสุขของอบต. 
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ  
ด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ให้บริการ  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ด้านช่องทางการให้บริการ  

๕. วิธีการด าเนินการ :  
โครงการประเมินการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจต่อการบริการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 มีวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้  
๕.๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
๕.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ  
๕.3 ด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ

บริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่10)พ.ศ. ๒๕60  
๕.4 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

๖. ระยะเวลาด าเนินการ :  
โครงการประเมินการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจต่อการบริการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 และจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 

๗. งบประมาณ :  
งบประมาณท่ีเสนอประกอบด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้  
7.1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 งานบริหารทั่วไป 

งบด าเนินการ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพ่ือด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

๙. สถานที่ด าเนินการ :  
          โครงการประเมินการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจต่อการบริการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562-2564 จ านวน ๑2 หมู่บ้าน  

๑๐. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด :  
ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากสิ้นสุดโครงการประเมินการปฏิบัติราชการและประเมินความพึง

พอใจต่อการบริการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 มีดังนี ้ 



๑๐.๑ รับทราบผลการส ารวจความพึงพอใจ  
๑๐.๒ สามารถน าข้อมูลที่วิเคราะห์ค่าทางสถิติมาปรับปรุงการให้บริการประชาชนใน  

ปีงบประมาณต่อไป  
๑๐.๓ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจฯเป็นข้อมูลประกอบในการรับการตรวจ 

รับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตรวจประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
 
๑๑. วิธีการติดตามและประเมินผล :  

โครงการนี้จะท าการติดตามและประเมินผลโดยจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานพร้อมเสนอ
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้
มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิด
ความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท ามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการปรับปรุงแผนผังก าหนด
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 



  2) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
  3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  5) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลา  ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  5) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็ บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก /
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา  จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่ การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนหนองหลุม ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 

 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 



ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.4.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
น าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 

 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 

 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก/กอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.2 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  
 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตัง้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม โดยมี
งานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  

 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม (ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม) 

 



 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 

 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตต าบลส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 

 

 

 



 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้น
ไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 

 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุมร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 



- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง 

- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทปีระชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและ
เท่าเทียมโดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกาหนดแนวทางการดาเนิน
งาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทาโครงการ
จัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น 
อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เก่ียวข้องในการด าเนินกิจการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4.  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2. จัดเวทีประชาคม  
 3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพ่ือก าหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 



 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีประชาคม  
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 4. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส  จึงได้
จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 
 3. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข/์ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม
ผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
  
4. เป้าหมาย 
 1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง  ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม 
 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 -  ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม 



 
 -  ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ
ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
 -  ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตอย่างชัดเจน  
  -  ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน  หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  -  ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้า  ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 7. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ 
 
 
 

 



 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 



3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นหมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 
หมวด 2 มาตรา 16(1)  

 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม โดยส านักปลัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุมและแผนพัฒนาสี่ปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุมให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมก าหนดด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2559 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุมเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุมและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ต้องด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ ผลตาม
เป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เพ่ือน า
ผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงด าเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
 3. เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาอบต.    2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 



ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ปีละ 2 

ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง  ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม  

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มอบหมาย 
 

 5. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 7. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 8. การติดตามและประเมินผล 
 9. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพ่ือปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 ๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญ
ที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนว
ทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุมเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 

 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 

 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

 

 



 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีการด าเนินการ 

 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

        10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 

        10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 

        10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 

        10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 



 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่
ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน
นั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายใน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 

 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 



4. เป้าหมาย 

 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ์

5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

 5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 

 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ทุกกอง/ส านัก ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 

 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 

 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 

 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

 



 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 

 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 

 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 

 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิ บัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

6. วิธีการด าเนินการ 

 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 



 -  แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

 -  การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

 -  มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 -  มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 -  ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพือ่ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 

 -  การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

 -  ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 -  มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

 -  มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 -  มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

 -  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 

 -  มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 

 -  ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการ
ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 



 -  การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

 -  ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลxxxจะออกค าสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.
อบต.จังหวัด) 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 -  มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 

 -  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

 -  มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

 -  มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

 -  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 



 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวช้ีวัด 

 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 

 ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เจ้ าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝาก เป็นรายรับ 
จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้ ส าหรับการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

5. วิธีการด าเนินการ 
 -  มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 -  มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 -  เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 -  สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่าง ๆ 
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
9. ตัวช้ีวัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
 
 



 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุมท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอหลุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิม 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมจึงได้
ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมี
โอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมสามารถพัฒนาระดับ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่
เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุม้ค่า 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

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



8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิ ทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 



 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จ านวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม จ านวน 23 คน รวม 27 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส านักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 

 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการ
อบรม 

 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปี 2562 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างอบต.หนองหลุม                               

........................................................ 
2.หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิด              
กับประชาชน และถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
หลายด้านและมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงาน     
ราชการอ่ืน และเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ ในการพัฒนาชุมชุนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม           
เพ่ือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงต้องอาศัยบุคลากรใน
ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ และให้ความรู้ร่วมถึงการให้บริการแก่ประชาชนให้มี                  
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 
เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ควรได้รับความรู้และการพัฒนา
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย  

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงเล็งเห็นความส าคัญของการจัดอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง          
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ทุกส่วนได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเรียนรู้จากประสบการณ์           
การด าเนินงานของกลุ่มหรือองค์กรที่ประสบความส าเร็จเพ่ือประชาชนในพ้ืนที่ของเราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และเป็นชุมชนที่มีความเข็มแข็งสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงได้ด าเนิน
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองหลุม พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ซึ่งบุคคลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นบุคคลที่จะน าพาชุมชนของเราไปสู่ความส าเร็จในทุกๆ 
ด้าน       

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่       
และเทคนิคในการบริหารจัดการองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 

 2. เพ่ือเป็นการบูรณาการพลังทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักการ
บริหารจัดการที่ดีและหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่ได้จาการศึกษาดูงานจากองค์กรที่ประสบความส าเร็จ          
และน าไปปรับใช้ในการบริหารงานกลุ่มหรือองค์กรเพื่อให้กิจการต่าง ๆ ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้น าความรู้ตามโครงการในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในโครงการ
ชั่งหัวมันเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการเกษตร, การสร้างรายได้จากอาชีพเสริม รวมทั้งการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีในองค์กรที่ประสบความส าเร็จเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน 



4. เป้าหมาย 
4.๑ เชิงปริมาณ   

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ,สมาชิกสภาอบต. ,พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รวม 
๕๐ คน  

 4.๒ เชิงคุณภาพ 
                -บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้แนวคิดในการจัดการองค์กรที่ดี และตระหนักในบทบาทหน้าที่
การท างานเพ่ือให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและพัฒนาการในการท างานอย่างต่อเนื่อง   
                 -มีแนวในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและชุมชน 
5.วิธีด าเนินการ 

1. กลุ่มเป้าหมายปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการจัดกิจกรรมให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการ 
ของต าบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อน ามาใช้ภายใต้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2. จัดท าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
4. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหา

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
5. ประชุม ประสาน เตรียมชุดวิทยากร และเอกสารการประชุม 
6. แจ้งก าหนดการด าเนินงานตามโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 
7. ด าเนินการจัดฝึกอบรม  
8. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

6.ระยะเวลาการด าเนินงาน      
 ระหว่างปี พ.ศ.2562 – 2564 
7.งบประมาณ       
  ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมจ่ายจากเงินงบประมาณจากข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุมประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินการ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าใจลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

8. พื้นที่ด าเนินการ       
       - 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
 
 
 



 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ทุกภาคส่วนรู้ถึง
บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์การตามอ านาจหน้าที่และรู้ถึงแนวทางการพัฒนาไปสู่ความส าเร็จในด้าน
ต่าง ๆ 
 2. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างสามารถ    
บูรณาการพลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร 
 3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีโอกาส          
ได้เปิดโลกทัศน์ด้านการปฏิบัติงานจากลุ่มหรือองค์กรที่ประสบความส าเร็จ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับ         
ไปปรับใช้ในการบริหารกลุ่มหรือองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้า
ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของ
สภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 
 2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  
 3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  



 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10. ผลลัพธ์ 
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้

ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  และยัง
มองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยาก
เข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ มุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์   ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของ
ประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมองคค์วามรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่าง  ๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  
เว็บไซต์ของหน่วนงาน 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่าง  ๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  



8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง 
 2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  
 
 3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 2. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 2. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
 



 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต  

 

 


