
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2654) 

******************************** 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และได้ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชกร 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.และให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการโดยค านงงึงงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ประกอบด้วย ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องึิ่น ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
2561 เรียบร้อยแล้ว จงงขอประกาศใช้แผนดังกล่าวฯ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติตามระเบียบต่อไป (ดังรายละเอียด
แนบท้าย) 

 
จงงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
  ประกาศ ณ วันที่   24  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 
 
 

       ลงช่ือ  
(นายสุรัตน์  เสียมไธสง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ค าน า 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 – 2564) มีวัตึุประสงค์เพ่ือให้ องค์การบริหารร่วนต าบลยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริต ซง่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ท างานให้
บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องึิ่น และไม่ท าให้ประชาชนในท้องึิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการท างาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการ
บริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนง่งด้วย 

ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ได้พัฒนาขง้นให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าวด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) และ
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องึิ่น 
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบัวแก้ว จะเป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติติการป้องกันการทุจริต 4 ปี       
(พ.ศ.2561 – 2564) 

 
 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
        พฤษภาคม  256๐ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



สารบัญ 
 
ส่วนที่ 1 บทน า           1 
องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
 - การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 - หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องึิ่น) 
 - วัตึุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 - เป้าหมาย 
 - ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต        ๕ 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
แยกตาม 4 มิติ 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ    1๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



เค้าโครง 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

 (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ปกหน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน า 
             องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องึิ่น) 
 วัตึุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 เป้าหมาย 
 ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
           องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 4 ปี  
 (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 แยกตาม 4 มิติ 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
ปกหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ส่วนที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว วิเคราะห์จากระบบ

การตรวจสอบภายใน อาจพบว่า ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาข้าราชการส่วนท้องึิ่น ไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และฝ่ายสภาฯ ที่ต้องท าหน้าที่เป็นฝ่ายก ากับดูแล
และควบคุม คอยตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร ให้ึูกต้องเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของประชาชนนั้น กลับ
พบว่า ปัจจุบันฝ่ายสภา อบต. โดยส่วนใหญ่กับกลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหาร อบต. จงงท าให้สมาชิกสภา อบต. 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหาร อบต. ได้น้อย ซง่งอาจก่อให้เกิดการทุจริตใน อบต. ได ้ 

 
ลักษณะที่อาจเกิดการทุจริตในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จ าแนกเป็น 7 

ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องึิ่น  
สาเหตุและปัจจัยท่ีอาจน าไปสู่การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว สามารถสรุปเป็น

ประเด็นได้ ดังนี้  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซง่งโอกาสดังกล่าวเกิดขง้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนง่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตึุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จงงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขง้น  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขง้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจงงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจงงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพืน้ฐานภาครัฐ  

 



2 
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนึือเป็นปัจจัยหนง่งที่

ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขง้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษึือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขง้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยงดผลประโยชน์ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิึีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  
2. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยึือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขง้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขง้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ซง่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนทองึิ่นประเภทหนง่ง ที่มักึูกมองจากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่ นและมักจะ
ปรากฏข่าวการทุจริตของ อปท.ตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซง่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการ
กระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องึิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perception Index – CPI) ซง่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความ
โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 –
2558 อยู่ที่ 35 -38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก 
และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนน
ของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซง่งสามารึ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา 
ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นึงงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศ
ภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยึอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่
ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซง่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนง่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปึัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยงดติดกับ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยงดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตึุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซง่งนับได ้
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ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลงกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนง่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไป
แล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จงงส่งผลให้การ
ท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารึท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 
จนึงงปี พ.ศ. 2564 ซง่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ   50   ในปี    พ.ศ.  2564   ซง่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขง้นได้นั้น   การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขง้น 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 าบลหนองบัวแก้ว จงงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่
มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จงงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตึุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  

1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว 

2) เพ่ือยกระดับจิตส านงกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะ ของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว รวม งึงประชาชนในท้องึิ่น 

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
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5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมึงงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
4. เป้าหมาย  

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
รวมึงงประชาชนในท้องึิ่นมีจิตส านงก และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องึิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารึป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

4) กลไก มาตรการ รวมึงงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและึ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
รวมึงงประชาชนในท้องึิ่น มีจิตส านงกรักท้องึิ่นของตนเอง อันจะน ามาซง่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมึงงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารึน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

2) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว สามารึบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวม งึง ร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านงกรักท้องึิ่น อันจะน ามาซง่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

4) สามารึพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมึงงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต  

5) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวแก้ว ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องึิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การ
สร้าง
สังคมที่
ไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านงก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องึิ่น และ
ฝ่ายประจ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
บัวแก้ว  
 

1.1.1(1)โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
1.1.1(2)โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม แก่ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานส่วน
ต าบลหนองบัวแก้ว 
1.1.2(1) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
- 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
- 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
- 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
- 

 

 1.2 การสร้างจิตส านงก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องึิ่น 

1) ปลูกต้นไม้เพื่อเพิม่พื้นท่ีสีเขียว 
ลดภาวะโลกร้อน ในเขตพื้นท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวแก้ว 
2) โครงการส่งเสริม อนุรักษ ์ฟื้นฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน  
3) โครงการสรา้งอาชีพ สรา้ง
รายได ้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 

 

 1.3 การสร้างจิตส านงก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน  
 

๑) โครงการสรา้งภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
 

10,000 10,000 10,000 10,000  

มิติที่ 1 รวม 1 มาตรการ  
 6 โครงการ 

60,000 60,000 60,000 60,000  

 
 
 
 
 

 



๗ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การ
ทุจริต  
 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร  

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  

- - - -  

 2.2 มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ  

2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล  
2.2.1 (2) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว และหัวหน้าส่วน
ราชการ  
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน”  
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ  
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”  
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –จัด
จ้าง  
2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพงง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทยีม
กันและไม่เลือกปฏิบัต ิ 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
 



๘ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.3 มาตรการการใช้

ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าท่ี ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี 
 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  
2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ  
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ  
2.3.2 (2) มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวแก้ว 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์ 
 

2.4.2 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจติสาธารณะ  
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบตัิตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

1,000 
 

1,000 

1,000 
 

1,000 

1,000 
 

1,000 

1,000 
 

1,000 

 

 2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต  

2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
 

- - - -  

มิติที่ 2 รวม 5 มาตรการ 
9 กิจกรรม 
2 โครงการ 

12,000 12,000 12,000 12,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติที่ 3
การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการ
มีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาช
น  
 

3.1จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
บัวแก้ว ได้ทุกข้ันตอน  

3.1.1 (1) กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540”  
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคญัและ
หลากหลาย”  
3.1.2 (2) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสด ุและทรัพยส์ินของ 
อบต. และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าึงงข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.หนองบัวแก้ว”  
3.1.3 (2) โครงการสื่อ
ประชาสมัพันธ์  

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน  
 

3.2.1 (1) โครงการจดัประชาคม
แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องึิ่น 
4 ปี  
3.2.1 (2) การด าเนินงานศูนยร์ับ
เรื่องราวร้องทุกข์ อบต.หนองบัว
แก้ว 
3.2.2 (1) มาตรการก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน  
3.2.2 (2) โครงการ อบต. สัญจร  
3.2.3 (1) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  

10,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

2๕,000 
- 

10,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

2๕,000 
- 

10,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

2๕,000 
- 

10,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

2๕,000 
- 

 

 3.3การส่งเสรมิให้
ประชาชน มีส่วนร่วม
บริหาร กิจการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวแก้ว 

3.3.1(1)มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาอบต.  
หนองบัวแก้ว 
3.3.1 (2) ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบล 
ประจ าป ี 
3.3.1 (3) การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  

 

- 
 
 
 

20,000 
 
 
- 

- 
 
 
 

20,000 
 
 
- 

 

- 
 
 
 

20,000 
 
 
- 

- 
 
 
 

20,000 
 
 
- 

 



๑๐ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง

ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
3.3.3 (1) มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองบัวแก้ว 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

มิติที ่3 รวม 6 มาตรการ 
3 กิจกรรม 
6 โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000  

มิติท่ี 4 
4. การ 
เสรมิ 
สร้าง
และ 
ปรับปรุง
กลไกใน 
การ
ตรวจ 
สอบ 
การ
ปฏิบัต ิ
ราชการ
ของ 
อบต.
หนอง
บัวแก้ว 

4.1 มีการจดัวาง 
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
ก าหนด 

4.1.1 (2) โครงการจดัท า 
รายงานการควบคมุภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม 
ประเมินผลการควบคมุภายใน 

     

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
 

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.2 การสนับสนุนให ้

ภาคประชาชนมีส่วน 
ร่วมตรวจสอบการ 
ปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการ ตาม 
ช่องทางที่สามารถ 
ด าเนินการได ้

4.2.2 (1) กิจกรรมการ 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ 
ประชาชนไดร้ับทราบ 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากตัวแทนชุมชน 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 4.3 การส่งเสรมิบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องึิ่น  
 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องึิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องึิ่น  
4.3.1 (2) กิจกรรมการส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องึิน่  
4.3.2 (1) กิจกรรมการมสี่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  

10,000 
 
 
- 
 
- 

10,000 
 
 
- 
 
- 

10,000 
 
 
- 
 
- 

10,000 
 
 
- 
 
- 

 

 4.4 เสรมิพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการ ทุจริต  

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน  
4.4.1 (2) มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริต  
4.4.2 (1) กิจกรรมการตดิป้าย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็นการทจุริต  
 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

มิติที่4 รวม 2 มาตรการ 
6 กิจกรรม 
2 โครงการ 

10,000 10,000 10,000 10,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



๑๒ 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
 
 

 
 



๑๓ 
ส่วนที่ 3 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านงกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องึิ่น และฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  
    1.1.1 สร้างจิตส านงกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข

แก่ประชาชนในท้องึิ่น 
1.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล  
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ

การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารึตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านงกในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารึปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารึ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทย  มานาน จงงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสึานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน า
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านงกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต 
ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการน าหลัก
ธรรมาภิบาล ซง่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  ซง่งได้วางกรอบการน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จงงนับเป็น
การส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขง้นแล้ว  แต่อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซง่งประกอบด้วยหลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การ
พิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้าน
ความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านงงึงงกรอบเป้าหมาย วัตึุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการ
ด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารึปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จงงจัดท าโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขง้น  
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องึิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  

2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องึิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  



๑๔ 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องึิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารึน าไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการด าเนินชีวิตได้  
4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องึิ่น บุคลากรสามารึน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ผู้บริหารท้องึิ่น สมาชิกสภาท้องึิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องึิ่น  
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องึิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  
ปีละ 10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. ผู้บริหารท้องึิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ

จริยธรรม  
2. ผู้บริหารท้องึิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. ผู้บริหารท้องึิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ

สามารึน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
4. ผู้บริหารท้องึิ่น บุคลากรสามารึน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
1.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองบัวแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซง่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่
คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายึงง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ึูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน และต่อสังคม ซง่งึ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ  



๑๕ 
รวดเร็ว โปร่งใส สามารึตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะ
เข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องึิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมึงงพนักงานจ้าง จงงได้มี
การจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว ดังกล่าวนี้ขง้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านงกการต่อต้านการทุจริต  
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านงกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชน  
3.3 เพ่ือสร้างจิตส านงกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
3.4 เพ่ือสร้างจิตส านงกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
 4. เป้าหมาย  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จ านวน 70 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีการด าเนินการ  

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวแก้ว โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารึมาึ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการ
ปลูกและปลุกจิตส านงกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยงดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม 
และมีการศงกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสึานที่ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  
8. งบประมาณในการด าเนินการ  

ปีละ 10,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองการศงกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวชี้วัด  

ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วประเมินความพงงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
ผลลัพธ์  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วเกิดจิตส านงกที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยงดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  

 
 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว”  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวแก้ว โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 



๑๖ 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ึือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซง่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยงดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยงด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานงกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยงดึือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ึูกต้อง เป็นธรรม และึูกกฎหมาย, 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบึ้วน ึูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ ยงดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยงดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อึือไว้วางใจของประชาชน  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวแก้ว” ขง้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  

3.2 เพ่ือยงดึือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ า เสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อึือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ  

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขง้น  รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพงงยงดึือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างทั่วึงงและมี
ประสิทธิภาพ  
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2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เปิดเผย

เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนง่ง (8)  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ต าบลหนองบัวแก้วประจ าปี 2561  
2. หลักการและเหตุผล  

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่
ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขง้น หรือท่ีเรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซง่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับ
วิึีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่
ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนง่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จงงได้
ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซง่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจงงเป็นหนทางหนง่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง
เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการ
สร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศา
เซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จงงได้จัดท าโครงการ 
“ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลหนองบัวแก้ว ประจ าปี 2561” เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม  (Beautified City) และร่วมึวายเป็นราช
สักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
แก้ว จงงได้จัดท าโครงการนี้ขง้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน  

3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในต าบลหนองบัวแก้ว  

3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน  
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3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย

ร้อนแก่ประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 300 ต้น  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลหนองบัวแก้ว อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
6. วิธีด าเนินงาน  

6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สึาบันการศงกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน
ในท้องึิ่นเข้าร่วมกิจกรรม  

6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ในพ้ืนที่ ให้
จัดเตรียมสึานที่เพ่ือปลูกต้นไม้  

6.3 จัดซื้อกล้าไม ้พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  
6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สึาบันการศงกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องึิ่น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ปีละ 10,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจึงงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
10.2 ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านงก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน

ชุมชน  
1. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
2. หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้ที่ผิด
กฎหมายได้เพ่ิมมากขง้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซง่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิึีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจงงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ซง่งจะสามารึช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขง้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และ
สมเด็จพระบรมราชินีนาึทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้
พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขง้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน  ซง่งพระองค์
ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 
อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายึงง ไม้เศรษฐกิจ 
ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายึงง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายึงง  



๑๙ 
ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องึิ่น ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด ได้ตระหนักึงงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน จงงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
และในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ  สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขง้น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
จ านวน 16 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้ว
กินได้ เป็นต้น  

4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จ านวน 16 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว โดย
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวแก้ว ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 16 หมู่บ้าน กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศงกษา หน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว และแหล่งน้ า คู คลอง ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

 
6. วิธีการด าเนินงาน  
6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด า เนินงานตามโครงการ (กลุ่มรวมทุก
ชุมชน)  
6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
ชุมชน)   6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน)                    
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความสะอาด
ึนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  
6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาด 
ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสึานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ  ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป  
6.6 จัดกิจกรรมศงกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  ปีละ 10,000 บาท  



๒๐ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว                                                                                                                                                       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขง้น ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขง้น  

1.โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  

3. วัตถุประสงค์ โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
โครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของ
ราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 
โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกึงงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารึพง่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอ
กิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริจงงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขง้น โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพง่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ
สมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารึวิเคราะห์ปัญหา และ
ความต้องการของชุมชน สามารึวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกร
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จงงจัดท า
โครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซง่งเป็นหนง่งใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ  

3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลหนองบัวแก้ว 
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลหนองบัวแก้ว 
3.3 สามารึน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
3.4 สามารึน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ  
3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลหนองบัวแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว                                                                                            

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ  
6.3 ศงกษาดูงานในสึานที่จริง  
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปี 2561-2564  



๒๑ 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ปีละ 10,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด  
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด  
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารึน าไปประกอบอาชีพได้  
10.4 มีรายได้เพ่ิมขง้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลหนองบัวแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลงก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซง่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สงกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมึงง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศงกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องึิ่นของตนเอง  
ดังนี้ (9) จัดการศงกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
และพระราชบัญญัติการศงกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมึงง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 
6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารึอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐ
ต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จงงได้จัดโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลหนองบัวแก้วขง้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ึูกต้อง
ซง่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขง้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไข
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านงกให้เด็กและเยาวชนรักความึูกต้อง มีความซื่อสัตย์
สุจริต การยงดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะึูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ 
มีจิตส านงกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านงงึงงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และ
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก

รูปแบบ  
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3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม  
4. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ  

เด็กและเยาวชนต าบลหนองบัวแก้ว จ านวน 50 คน  
เชิงคุณภาพ  

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารึแยกแยะึูก ผิด ชั่ว ดี สามารึนาความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  

5.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
5.3 ด าเนินการตามโครงการ  
5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  

6. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ปีละ 10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองการศงกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
10.2 เดก็และเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวม 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
1. กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว”  
2. หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนึงงปี พ.ศ. 2564 ซง่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่าย 
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซง่งการที่ระดับ 
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คะแนนจะสูงขง้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขง้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง
มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องึิ่นและเป็น
กลไกหนง่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องึิ่น การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว โดยยงดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องึิ่น และส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วน
การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องึิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตใน อปท. และหาก
จะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารึเกิดขง้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน 
เพียงแต่คนท างานใน อปท. มีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จงงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องึิ่น อาจต้องึูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส
หรือช่องทางที่คนท างานในท้องึิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
ได้ก่อให้เกิดขง้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว  

ดังนั้น จงงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริม
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
แก้ว ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

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

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
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6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวแก้ว  

6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  

-มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์  
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว มีความโปร่งใส สามารึป้องกันการ

ทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ได้  
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัิราชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 

โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน  
1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
2. หลักการและเหตุผล  

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซง่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารึตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล พ.ศ. 2437 ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
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ที่ดี และค านงงึงงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ . 2556 มาตรา 6             
ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จงงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขง้น  
3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ึูกต้อง โปร่งใสสามารึตรวจสอบได้  
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามา
ท างาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของ อบต. จ านวน 1 มาตรการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล. พ.ศ. 2542  

6.2 น าการบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  

- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. จ านวน 1 มาตรการ  
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารึปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  

10.2 ผลลัพธ์  
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. ไม่น้อยกว่า 90 %  
- บุคลากรของ อบต. มีความพงงพอใจต่อระบบ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า ระดับ 3  
- การบริหารงานบุคคลของ อบต. มีความโปร่งใส สามารึป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้  
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๑. 
2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้อึิ่นรูปแบบหนง่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องึิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมึงงปัจจุบัน หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก ่อปท. พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ อบต. นั้น 
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซง่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนง่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมึงงปัจจุบัน ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 
ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ก าหนดให้นายก อบต. มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการของ อบต. ก าหนดให้นายก อบต. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ อบต. 
ก าหนดให้ปลัด อบต.เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน อบต. และลูกจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน 
ตามท่ีมีกฎหมาย ก าหนด หรือตามท่ีนายก อบต. มอบหมาย  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จงงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ของ อบต. ขงน้  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพงงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย นายกอบต.มอบหมายให้รองนายก อบต. นายก อบต. มอบหมายให้ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วน
ราชการ และปลัด อบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  
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6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง

การ  
6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและึือ

ปฏิบัติ  
6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  

มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์  

- ประชาชนมีความพงงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  

1. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
2. หลักการและเหตุผล  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนง่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซง่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน  
ซง่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเป็นล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้เองจงงเป็นที่มาของกิจกรรม
การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารึตรวจสอบได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวแก้ว โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นกรรมการ และผู้รับผิดชอบงานบุคคลเป็นเลขานุการ  

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย 
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เจ้าหน้าที่ให้ค าปรงกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวแก้ว รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสด ุการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
1. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี”  
2. หลักการและเหตุผล  

เพ่ือให้การบันทงกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวแก้ว จงงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จัดท าทะเบียน
คุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซง่งึือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
จะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง  

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

 



๒๙ 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณท่ีตั้งไว้  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง  

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 
 
1. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซง่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารึตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดเก็บข้อมลูในการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ  
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  



๓๐ 
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ปีละ 10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน  
 
1. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารึตรวจสอบได้  
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ึงงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานใน

การจัดหาพัสดุ  
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานึงงความ

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  



๓๑ 
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้  
 
1. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล  

เนื่องจาก อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่ อบต.จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารึตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล  
เพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของอบต .ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านงงึงงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัด
จ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 23    ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
โดยพิจารณาึงงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตึุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ อบต.หนองบัวแก้ว เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องึิ่น  จงงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าึงงข้อมูลข่าวสารทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ  –จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของอบต.  

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารึตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ –จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ 

ของ อบต.ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องึิ่น พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  

-ประกาศการจัดซื้อ –จัดจ้าง  
-ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ –จัดจ้าง  
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สึานที่ในการตรวจรับงาน  
-ประกาศวัน เวลา สึานที่ในการตรวจรับงาน  
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ –จัดจ้าง  
-ประกาศวัน เวลา สึานที่ในการตรวจรับงาน  

6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อบต. ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
10.2 ผลลัพธ์  

- ประชาชนได้เข้าึงงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ
จัดจ้างทั้งหมด  

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
- สามารึลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารึตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดย
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบึามข้อมูล และแจ้งผลการ
ด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการ
ที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน จัดสึานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพงงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องึิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านึนน ทางเดิน 
และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, 
ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี,  

ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องึิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
ด้านศงกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ า
เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ) โดยในขั้นตอน 
กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านงงึงงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ  



๓๓ 
ให้ประชาชนได้รับความพงงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพงงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ  

3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ทุกส านัก/กอง/องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้
ประชาชนได้รับความพงงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพงงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านึนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า
, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้าน
การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องึิ่น, ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศงกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพงงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ  
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด า เนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
1. กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์การ

บริหารส่วนต าบล จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับ
ฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด  
เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารึลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จงงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยงดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วและอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
3.2 เพ่ืออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ให้สั้นลง  
4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลหนองบัวแก้ว 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซง่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ต้องปฏิบัติ 

ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารึปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารึมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกอบต. มอบอ านาจให้รองนายก อบต. หรือปลัด อบต. ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบึามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก อบต.และผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  



๓๕ 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพงงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขง้นและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขง้น  

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซง่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า  “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จงงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ 
โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เป็นองค์การปกครองส่วนท้องึิ่นรูปแบบหนง่ง ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจงงเป็นงานบริการแบบหนง่ง
ของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ท างานเพ่ือสามารึตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด  เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพงงพอใจ รวมึงงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วึงงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขง้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและึูกต้อง  
3.2 เพ่ือให้สามารึตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขง้นได้  
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านงงึงงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้

มาติดต่อขอรับบริการ  
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารึวัดผลการ

ด าเนินงานได ้ 



๓๕ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวแก้ว  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน 
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่

ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
6.5 มีการส ารวจความพงงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  เพ่ือน า

จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดี
ยิ่งขง้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตลอดปีงบประมาณ  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและึูกต้อง  
10.2 สามารึตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขง้นได้  
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านงงึงงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการ  
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารึวัดผลการ

ด าเนินงานได ้ 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 



๓๖ 
1. มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซง่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาึงงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารึในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสึานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซง่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี 
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย  

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว หรือ
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดท าบันทงกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด 
อบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร อบต. ปลัด อบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ

มอบหมายทราบ  
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  
1. มาตรการ มอบอ านาจของนายก อบต.  
2. หลักการและเหตุผล  

 



๓๗ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับ

อ านาจหน้าที่ของนายก อบต. ไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจ
หน้าที่ของ นายกอบต. เอาไว้ การที่นายก อบต. จะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท า ให้เกิดช่องว่าง
ในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขง้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขง้น อบต. จงงได้
ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ปลัด อบต. ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก 
อบต.  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ  ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 

3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีการมอบอานาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายก อบต. เสนอนายก อบต. พิจารณา  
6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
2. หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  

กองการศงกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกาลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่าง
ต่อบุคคลอื่นในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  



๓๘ 
3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล  เด็กและเยาวชน  ที่ ให้การสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป  
3.3 เพ่ือเป็นขวัญและกาลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขง้น  
4. เป้าหมาย  

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองบัวแก้ว 
5. สถานที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้  

- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)  
- ด้านึ่ายทอดภูมิปัญญาท้องึิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)  
- ด้านึ่ายทอดภูมิปัญญาท้องึิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)  
- ด้านึ่ายทอดภูมิปัญญาท้องึิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน)  
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)  

6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ปีละ 1,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองการศงกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน  
 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
1. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลัง
ได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารึด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซง่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน  ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ 



๓๙ 
ทรัพยากรจากภายนอกมากขง้น ต้นทุนการผลิตสูงขง้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหัน
กลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกิน
ได้จงงเป็นอีกแนวทางหนง่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพง่งพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และ
ที่ส าคัญสามารึใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด  และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือนสามารึขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  

โดยพืชที่ใช้น้ าน้อยเพ่ือปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลึั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ 
ซง่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ าน้อยกว่าการปลูก
ข้าว เช่น พ้ืนที่ท าน้ า 1 ไร่ ใช้น้ า 1,738 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่พ้ืนที่ปลูกสับปะรด 1 ไร่ ใช้น้ า 583 ลูกบาศก์
เมตร เป็นต้น จงงเป็นวิธีหนง่งของการด าเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่
ต าบลหนองบัวแก้ว อย่างยั่งยืน  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จงงได้ร่วมกับศูนย์บริการและึ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองบัวแก้ว คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารึลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารึนาผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิม
รายได้อีกทางหนง่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสึานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารึึ่ายทอดความรู้เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จงงได้จัดท ากิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่9 มาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจ า
ศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบลหนองบัวแก้ว 
4. สถานที่ด าเนินการ  

ศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบลหนองบัวแก้ว 
5. วิธีด าเนินการ  

5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลหนองบัวแก้ว 
5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2561  
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบลหนองบัวแก้ว

ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบลหนองบัวแก้ว 
5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ 2561-2564  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ปีละ 1,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  
กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

9. ตัวช้ีวัด  



๔๐ 
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง

พระราชด าร ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมึ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบลหนองบัวแก้ว 

10. ผลลัพธ์  
10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด า ริ ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
10.2 ศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบลหนองบัวแก้ว ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของ

ต าบลหนองบัวแก้วได ้
 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองบัวแก้ว 
 1. มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  

กลไกการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ตามกฎหมาย อปท. แต่ละประเภทได้ให้
อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้ อปท. 
ด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ซง่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่  หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องึิ่นและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซง่งหน่วยงานทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ  

ดังนั้น ศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบลหนองบัวแก้ว จงงได้ก าหนดมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขง้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ให้มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบลหนองบัวแก้ว จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอสิระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบลหนองบัวแก้ว  
6. วิธีด าเนินการ  
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  

- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือคณะท างาน 

LPA จังหวัด  
-การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  



๔๑ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วได้ทุกขั้นตอน  
1. กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนง่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพงงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซง่งรวมไปึงงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีใน
ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนง่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
รับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องึิ่น” และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด า เนินการ
ต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารึแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยึูกต้อง
มากยิ่งขง้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ให้ประชาชนรับรู้อย่างึูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จงงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซง่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขง้น จงง
ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของ อบต.หนองบัวแก้ว และ
ตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าึงงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม  จริยธรรม และความ
โปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารึขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 
อบต.หนองบัวแก้ว กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขง้น  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักึงงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าึงงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 
2540  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 32 คน (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 7 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 16 คน)  



         ๔๒ 
  ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80   
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพงงพอใจ ร้อยละ 80  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ  
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม  
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม  
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561                                                                                                                    

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม  
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  
ร้อยละความพงงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดห า
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองบัวแก้ว ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้  
1. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  
2. หลักการและเหตุผล  

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จงงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขง้น เพ่ือให้ประชาชนสามารึตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าึงงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ได้ง่ายและสะดวกมากขง้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าึงงง่าย  
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารึเข้า งึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขง้น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าึงงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขง้นไป  
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5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
- แผนพัฒนาท้องึิ่น  
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
- แผนการด าเนินงาน  
- แผนอัตราก าลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องึิ่น  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
- ผลส ารวจความพงงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2561  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  

1. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต. และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
2. หลักการและเหตุผล  

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องึิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องึิ่นต้องสามารึตรวจสอบได้ ต้อง
มีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
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ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา

พัสดุต่างๆ รวมึงงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องึิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ของ อบต. ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  
1. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเขา้ถึงข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว”  
2. หลักการและเหตุผล  

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จงงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย  เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้
ประชาชนสามารึตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าึงงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ได้ง่ายและสะดวกมากขง้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารึเข้า งึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขง้น  
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าึงงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ  
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จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
- ประกาศเสียงตามสาย/ หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้

ประชาชนสืบค้น ได้เอง  
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 

บัวแก้ว 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกกอง/ส่วน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน                                                                                                                                         
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์  
2. หลักการและเหตุผล  

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขง้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน  สร้างความ
น่าเชื่อึือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรมและโครงการของ อบต. ให้สามารึมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกัน
ของกิจกรรมและโครงการต่างๆ ได้ชัดเจนึูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชน
เข้าึงงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ อบต. จงงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชน
ยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซง่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและ
ยุติธรรม   
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

2. เพ่ือสร้างจิตส านงกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวแก้ว อย่างึูกต้องและโปร่งใส  

3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
แก้ว 

4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องึิ่นของตน  
5. เพ่ือน าเสนอผลงานและโครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
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6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว สื่อมวลชน

และประชาชน  
4. เป้าหมาย  

เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง  

4.1 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว และคู่มือการให้บริการ
ประชาชน  

4.2 จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
4.3 ป้ายประชาสัมพันธ์  
4.4 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
4.5 เสียงตามสาย  
4.6 อ่ืนๆ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
6.2 ด าเนินการประชุม  
6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ  
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองบัวแก้ว  
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกกอง/ส่วน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ใช้แบบสอบึามความพงงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ซง่งออกแบบ

โดย ก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจึงงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว และมีความ

พงงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวแก้ว โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องึิ่น  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น  



๔๗ 
2. หลกัการและเหตุผล  

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องึิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน /ชุมชน มีกระบวนการจัดท า 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวแก้ว น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซง่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และท้องึิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ร่วมกับพัฒนาชุมชนอ าเภอ ได้ด าเนินการจัด
โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว ประจ าปี พ.ศ. 2561 –2564 รวมึงงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ในปีึัดไป  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารึน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องึิ่น  

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองบัวแก้ว 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 16 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซง่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
6.2 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  
6.5 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด  
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ                                                                                                                                          

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 14 หมู่บ้าน ระหว่าง

เดือนมีนาคม – เมษายน 2561  
8. งบประมาณด าเนินการ  

เป็นเงิน 10,000 บาท  



๔๘ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอ าเภอ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องึิ่น  
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

แก้ว  
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน  และมี

เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยึือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จงงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างึูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว กับ
ประชาชนในพื้นท่ี  
4. เป้าหมาย  

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารึให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารึด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมึงงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขง้นตามมาได้  
5. วิธีด าเนินการ  

5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น

และเร่งด่วน  
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 



๔๙ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ –วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. –16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้  

6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-750318 ทางโทรสารหมายเลข 043-750318 
6.3 ทางเว็บไซต์ (www.nongbuakaew.go.th) 
6.4 ทางไปรษณีย์ 106 หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวน้อย ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมพิสัย จ.มหาสารคาม 

๔๔๑๑๐ 
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแกว้ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

9.1 มีสึิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นึงงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแกว้ 

9.2 สามารึด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  

 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  
1. มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณะ ในการให้บริการแก่ประชาชน
แบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารึตอบสนองความต้องการของประชาชนในหลายด้าน  เพ่ือมุ่งเน้นให้
ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วึงงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดง
ความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนง่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขง้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิด
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ  
จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 



๕๐ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ป ีงบประมาณปี พ.ศ. 2561-2561 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน  

1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว สัญจร 
2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน  และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยึือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จงง
ได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว สัญจร เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้ อบต. ด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซง่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหาก
จ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราึูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมท าแผนพัฒนาพัฒนาท้องึิ่น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ซง่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขง้น  

3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างึูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว กับ
ประชาชนในพื้นท่ี  
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  

น างานบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมท าแผนพัฒนาท้องึิ่น  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ก าหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว สัญจร ที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาท้องึิ่น ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว โดยแบ่งเป็นแต่ละหมู่บ้าน  
6. วิธีด าเนินการ  

1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
 



๕๑ 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกส่วน เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ทั้งหมด  
4. ก าหนดสึานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการ  
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
3. ประสานงานกับทุกกองทุกส่วน เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนทั้ง 16 หมู่บ้าน  
4. ก าหนดสึานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน  
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย  
7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ก าหนดออกให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว สัญจร  ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทา

แผนพัฒนาท้องึิ่น ในเดือนมีนาคม 2561  
8. งบประมาณด าเนินการ  

จ านวน 2๕,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีสึิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ซง่งได้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวแก้ว อย่างทั่วึงง  

10.2 ประชาชนทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว มีโอกาสได้แสดงความ
คิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว และความต้องการด้านอื่นๆของประชาชน  
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
1. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล  

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ึูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
 



๕๒ 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างึูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน

ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
4. เป้าหมายการด าเนินการ  

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีการด าเนินการ  

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ 2561 –2564  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
9. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการึูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว3.3.1 
ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องึิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท า
แผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาของท้องึิ่นในรูป
ของคณะกรรมการ  

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องึิ่นรูปแบบ อบต. มี
องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องึิ่น พ.ศ. 2548 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ฝ่ายวิชาการและแผนงาน จงงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องึิ่น 4 ปีขง้น  
3. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องึิ่น ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
แก้ว ก าหนดด้วยความึูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ  



๕๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ  
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จะต้องด าเนินการจัดท าประชาคมเพ่ือคัดเลือกบุคคลในต าแหน่ง

ดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวแก้ว เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ตามความต้องการของ
ประชาชน ด้วยความึูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต   

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บา้นและประชาคมต าบลประจ าปี  
2. หลักการและเหตุผล  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องึิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบึงงความส าคัญของการกระจายอ านาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จงงได้จัดท าโครงการ 
อบต.สัญจร ประชุม 
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 2561 ขง้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักึงง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องึิ่นตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนึงงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องึิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 อีกทางหนง่งด้วย  
4. เป้าหมาย  

ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน  
5. วิธีด าเนินการ  

5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสึานที่  
5.2 แต่งตั้งคณะท างาน  
5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สึานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม  
5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  



๕๔ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  

4 ป ี(ปีงบประมาณ 2561 –2564)  
7. งบประมาณ  

เป็นเงิน 20,000 บาท  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารึเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักึงงความส าคัญของ
การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องึิ่น  

1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องึิ่นเป็น
ส าคัญ จงงควรให้คณะกรรมการชุมชนซง่งึือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนง่งในชุมชน  สร้างแผนชุมชนขง้นมาด้วยตนเอง 
ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารึบริหารจัดการเอง 
ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารึค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขง้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารึก า หนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  
4. เป้าหมาย  

ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
5. วิธีด าเนินการ  

5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม

สายในหมู่บ้าน  
5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ  
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
4 ป ี(ปีงบประมาณ 2561 -2564)  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ร่วมกับ พัฒนาชุมชน  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  



๕๕ 
ชุมชนสามารึวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน  ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วึงงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารึหาแนวร่วมในการ 
 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  
1. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว 
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างึูกต้อง  
4. เป้าหมาย  

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน  
5. วิธีการด าเนินการ  

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้วอย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  

5.2 มีการให้ความรู้ตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความ 

เข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างึูกต้อง  
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวแก้ว  
 



๕๖ 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักึงงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงาน
ของหน่วยงานท้องึิ่นของตนเอง  
 
3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
1. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องึิ่นก าหนดให้ อบต. ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องึิ่น ต้องด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซง่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ อบต. ว่าสัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อบต. เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของ อบต.ต่อไป  

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จงงได้จัดท าโครงการ
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซง่งจะส่งเสริมให้ อบต. มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านงงึงงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างึูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว (ตามหนังสือสั่งการ ที ่มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย  

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. 2 คน  



๕๗ 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน  
(4) ปลัด อบต. เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
(6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้  
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหาร  
กิจการบ้านเมืองที่ด ี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย
แล้ว  
เสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวแก้วส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว มอบหมาย  
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
6.8 จัดท าแบบสอบึามวัดความพงงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองบัวแก้วพร้อมตัวชี้วัด  
6.9 การติดตามและประเมินผล  
6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ด าเนินการแก้ไขต่อไป  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ดีขง้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
1. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล  

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องึิ่น ซง่งสอดคล้องกับหมวด 
5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 



๕๘ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ให้เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และ
เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ซง่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546  
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
4. เป้าหมาย  

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องึิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการโครงการ  

6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ป ี(ปีงบประมาณ 2561 –2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบัวแก้ว หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว     มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบัวแก้ว 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล  

 



๕๙ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนง่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติึูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
แก้ว จงงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุก
ปี  
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
แก้ว 

2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  

3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  



๖๐ 
1. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล  

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซง่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตึุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซง่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ึูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้ ซง่งไม่ครอบคลุม งึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จงง
ไม่สามารึสะท้อนภาพึงงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารึสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุส่วนหนง่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนง่งเพียงคนเดียว การควบคุม 
สอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขง้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจงงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ขง้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือดา้นอื่นๆ ที่อาจมีขง้น  

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ึูกต้องครบึ้วนและเชื่อึือได้  สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างึูกต้องและครบึ้วน  
4. เป้าหมาย  

เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้ซง่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตึุประสงค์  
5. วิธีด าเนินการ  

5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  

5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
แก้ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล  



๖๑ 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

บัวแก้วและผู้บริหารทราบ  
6. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  
7. หน่วยงานรับผิดชอบ  

ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ  

1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตึุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ึูกต้อง ครบึ้วนและเชื่อึือได้ สามารึน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้  
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 ระดับความพงงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  
1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล  

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว  ึูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพงงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดึูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย  ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่ นมีการท างานมีกระบวนการที่ โปร่งใส สามารึ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง  มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารึตรวจสอบได้  
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารึซักึามและตรวจสอบได้  
3.3 ปฏิบัติงานึูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 
 



๖๒ 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารึตรวจสอบได้ จงงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน

ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารึเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารึตรวจสอบความ
ึูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องึิ่นก าหนด 
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องึิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ตลอดปีงบประมาณ 2561 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
10.2 มีการเบิกจ่ายึูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ  

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
1. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เห็นึงงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 –2561) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จงงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซง่งหมายความรวมึงงประชาชนสามารึมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
และแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการ
ปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารึพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากขง้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค์  



๖๓ 
3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  
4. เป้าหมาย  

ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  

6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซง่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้
มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  ให้ความส าคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหาก
เกิดความเสียหาย  

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและึูกต้อง  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ผลลัพธ์  

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  
1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล  

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องึิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องึิ่นและผู้บริหารท้องึิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยงดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขง้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ 



๖๔ 
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องึิ่นและผู้บริหารท้องึิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องึิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องึิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องึิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องึิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จงงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องึิ่นและผู้บริหารท้องึิ่นต้องมีความรู้  ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย 
ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องึิ่น  อันมีผลให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องึิ่น  รวมทั้งสมาชิกสภาท้องึิ่นและผู้บริหารท้องึิ่นไม่
ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือึูกตรวจสอบ  

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องึิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และมี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
งานกฎหมาย ส านักปลัด จงงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องึิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องึิ่น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต . หนองบัวแก้ว  เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องึิ่น พ.ศ. 2547  

3.2 เพ่ือให้ผู้  บริหาร  อบต.หนองบัวแก้ว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน  

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. หนองบัวแก้ว มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. หนองบัวแก้ว มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้บริหาร อบต. หนองบัวแก้ว จ านวน 4 คน และสมาชิกสภา อบต. หนองบัวแก้ว จ านวน 32 คน รวม 
36 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน  
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสึานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.หนองบัวแก้ว 

เข้ารับการอบรม  
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  



๖๕ 
4 ป ีประจ าปีงบประมาณ 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  
เป็นเงิน 10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานกฎหมาย ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภา อบต . หนองบั วแก้ว  ได้ เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องึิ่น พ.ศ. 2547  
10.2 ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. หนองบัวแก้ว มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. หนองบัวแก้ว มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
1. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล  

องค์กรปกครองส่วนท้องึิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องึิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการให้แก่ชุมชนจงงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศงกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการ
หนง่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องึิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องึิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมึงงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องึิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารึน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนหนองบัวแก้ว จงงได้มีการจัดส่ง
สมาชิกสภาท้องึิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศงกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และสามารึน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องึิ่น ให้ท้องึิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องึิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องึิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ึูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องึิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องึิ่นได้อย่างึูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จ านวน 32 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ทัง้ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
6. วิธีการด าเนินการ  

 
 



๖๖ 
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ

หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องึิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณ ี 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภาท้องึิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่
รับผิดชอบ  

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องึิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องึิ่น และรายงานเสนอ
องค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ผลลัพธ์  

10.1 สมาชิกสภาท้องึิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
10.2 สมาชิกสภาท้องึิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องึิ่นเป็นไปอย่างึูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวช้ีวัด  
จ านวนสมาชิกสภาท้องึิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จ านวน 32 ราย ได้รับการ

ฝึกอบรมและศงกษาดูงาน  

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝา่ยใด  
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
2. หลักการและเหตุผล  

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องึิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องึิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการึ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับ
ฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมึงงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เล็งเห็นึงงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องึิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จงงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องึิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องึิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 



๖๗ 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการท างาน  

3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

4. เป้าหมาย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

6. วิธีด าเนินงาน  
๖.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 

เช่น  
   - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน 2 คน  
   - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จ านวน 22 คน  
   - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 2 ศูนย ์รวม 2 คน  
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ผลลัพธ์  

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  
1. มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล  

คอร์รัปชั่น หมายึงง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ึือว่ามีการกระท า
คอร์รัปชั่นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี ้เพ่ือให้การบริหารราชการ 

 



๖๘ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค์  

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนหมู่บ้านประชุม เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
คอร์รัปชั่น  

6.2 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารึตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได้  

10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนชุมชนหมู่บ้าน เป็นหน่วยเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นในระดับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
 
1. มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือขา่ยดา้นการป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2556 ก าหนดให้ อบต.มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านงงึงงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องึิ่น การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซง่งมุ่งเน้นในการสร้าง
จิตส านงก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารึเกิดขง้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการ
ระดับท้องึิ่นจนึงงระดับชาติ  ซง่ง อบต.หนองบัวแก้ว มีภารกิจหน้าที่ ในการบริหารราชการท้องึิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมึงงภาคประชาชนทั่วไปใน
การร่วมกันพัฒนาท้องึิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องึิ่น ดังนั้น การที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน 



๖๙ 
พัฒนาท้องึิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องึิ่น  จงงเป็นสิ่งจ าเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซง่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมึงงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ในการร่วม
คิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ท้องึิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จงงได้
จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขง้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง  
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องึิ่น  
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านงกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต  
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

4. เป้าหมาย  
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สึานศงกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองบัวแก้ว เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว 
5. สถานที่ด าเนินการ  

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6. วิธีด าเนินงาน  

1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนอง 

บัวแก้ว ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต  
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต  
5. ท าบันทงกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว กับบุคคล องค์กร 

ส่วนราชการ ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องึิ่น  
2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านงกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต  
3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว

  
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  



๗๐ 
1. กิจกรรมการติดปา้ยประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขง้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนัก งึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
6.4 บันทงกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

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


