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ค ำน ำ 

  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากข้ึน ซึ่งมีผลกระทบและเปน็อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากข้ึนทุกปี 
เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการด าเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบและแผนของทางราชการ จะต้องการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และ         
ปลูกจิตส านึก ค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และให้ผู้ปฏิบัติงาน      
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหา
ความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ จากปัญหาดังกล่าว คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  
ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ 
  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. 2561-2564)ตามกรอบแนวทางดังกล่าว 
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                                 ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

 
  การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการดับ
ปัญหาที่สาเหตุซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดข้ึนก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่
ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  

  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
     5) สภาพหรือลกัษณะปัญหาทีเ่กิดจากการขาดประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ



~ 2 ~ 

 

 6) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทจุริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ  
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน  

    สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังน้ี   
   1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ กฎหมายที่
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสงูก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ  
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่าน้ี  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รบัการเน้นเปน็ 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และ
มีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลีย่นจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุน้ี ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า การทุจริตฉ้อราษฎร์  
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  ** หมายเหตุ : การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัย
ที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ละแห่งสามารถน า SWOT 
Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม  
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2. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง 

และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาล าดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่
เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองสว่นท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กร
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่าง         
ปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่  76 จาก 168 
ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุด
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ    
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ตัวอย่างแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ๕ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศ
ไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสงัคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัย
หนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่า
การทุจริตคอรัปชันเปน็เรือ่งปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต หรือกล่าวได้
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรอืความพยายามที่ได้กลา่วมาข้างต้นไม่สามารถท า
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”      
มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ  
ธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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           ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น รูปธรรมในทาง

ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร  จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม 
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทาง  
การขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง  

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
      “ ส่งเสริมกำรศึกษำ  พัฒนำเศรษฐกิจ พิชิตควำมยำกจน 
             ต ำบลน่ำอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม  เลิศล  ำภูมิปัญญำ ประชำชนมีส่วนร่วม ” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณภัย 
2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการ

ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน  
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

(Good Governance)  
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง  

ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครอ งส่วนท้องถ่ินรวมถึง 

ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน  
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถ่ิน อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมชิอบจนเป็นทีย่อมรบัจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกัน
การทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหค้วามร่วมมือกนัเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวัง
การทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนกำรปฏิบัติกำรป้องกนักำรทุจริต (4 ปี) 

(พ.ศ. 2561-2564) 

 
แผนการปฏบิตัิการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

  มิติท่ี 1 : การสรา้งสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้บุคคลในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน ฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุ่ม ตลอดจนเด็กและเยาวชน ได้มีการปลูกและปลุกจติส านึกและมคีวามตระหนักถึงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม การค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ิน 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน เช่น ปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน และต่อตนเองอย่างเป็นธรรม       
มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
  1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
  1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 2. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน  เช่น ผู้ประกอบกิจการและ
ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน 
  2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เช่น เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
  2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
  2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น ขับเคลื่อน
การด าเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
 3. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  3.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต เช่นการน าหลักสูตรโตไปไม่โกง มาปรับใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  3.3 สร้างจิตส านึกและตระหนักให้มีจิตสาธารณะ เช่น เครือข่ายแกนน าเยาวชนบริการสาธารณะ 
เยาวชนอาสาพัฒนาท้องถ่ิน 
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มิติท่ี 2 : การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมการท าตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการส่วนต่าง ๆ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 1.1 การแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สาธารณชน 
 1.2 ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ

ความโปร่งใส 
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ

แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
3. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
 4.3 ด ารงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบการทุจริต 
 5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 5.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเ รื่องร้องเรียนกล่าวหา

บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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มิติท่ี 3 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง สามารถรับฟังความคิดเห็น เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแกประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ

การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 
 1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  

การจัดหาพัสดุ รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

 1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 2.1 มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองกุม่ ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ เช่น การจัดประชาคม 
สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม ,จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 

 2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ

เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น การแก้ไขข้อร้องเรียนให้เหมาะสม ,การ
ติดตามเรื่องร้องเรียน ,การแจ้งผลเรื่องร้องเรียน ,การรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน 

3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ เช่น แต่งตั้งเป็น

กรรมการจัดท าแผนพัฒนา ,มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติ
ราชการ ,มีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 

 3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น แต่งตั้งเป็น

กรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ,มีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ ,การมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการ 
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มิติท่ี 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการของ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด การส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริตและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 1.1 มีการจัดท าและรายงานการจดัท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล เช่น ระบบการตรวจสอบ

ภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ

บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
2. การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่

สามารถด าเนินการได้ 
 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 

แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-การจ่าย 

การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ให้อยู่ภายในระเบียบ

ข้อบังคับของกฎหมาย 
3. การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม

กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
 4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เช่น มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ

กับทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 
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         แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  อ าเภอบอ่พลอย 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย 
เหตุ 

1. การสร้าง 
สั ง ค ม ที่ ไ ม่
ทนต่อการ 
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก 1.1.1 จัดท าประกาศประมวล - - - -  
และความตระหนักแก่ จริยธรรมแก่บุคลากรท้ังฝ่ายประจ า      
บุคลากรทั้งข้าราชการ และฝ่ายการเมือง      
การเมืองฝ่ายบริหาร 1.1.2 จัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับ - - - -  
ข้าราชการการเมือง และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร      
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ 1.1.3 ให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน - - - -  
ฝ่ายประจ าขององค์กร ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน      
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล      
 หนองกุ่ม      
       
1.2 การสร้างจิตส านึก 1.2.1 โครงการ อบต. เคลื่อนท่ีพบ 80,000 80,000 80,000 80,000  
และความตระหนักแก่ ประชาชนรับฟังความคิดเห็นของ      
ประชาชนทุกภาคส่วน ประชาชน      
 ๑.๒.1 การแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น - - - -  
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง      
 ๑.๒.2 โครงการบริหารจัดการขยะใน 80,000 80,000 80,000 80,000  
 หมู่บ้าน 

1.2.2 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 1.2.3 โครงการขุดลอกสระน้ าวังขอน - - - -  
       
1.3 การสร้างจิตส านึก  ๑.๓.๑ จัดท าหลักสูตร “โตไปไม่โกง”  - - - -  
และความตระหนักแก่ แก่เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
เด็กและยาวชน ท้ัง ๓ ศูนย์      

 1.3.1 โครงการ สานสัมพันธ์ 20,000 20,000 20,000 20,000  
  ครอบครัวอบอุ่น      
  1.3.2 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 - - - -  
  1.3.3 โครงการฝึกอบรมเชิง 500,000 500,000 500,000 500,000  
  ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปลูก      
  จิตส านึกเยาวชน ประชาชนไทยหัวใจ      
  เศรษฐกิจพอเพียง      
 รวม 12  กิจกรรม / โครงการ 680,000 680,000 680,000 680,000  
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       แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  อ าเภอบอ่พลอย 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย 
เหตุ 

2. การบริหาร 
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ 
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง 2.1.1 ประกาศเจตจ านงต่อต้านการ - - - -  
ทางการในการต่อต้าน ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง      
การทุจริตของผู้บริหาร ส่วนท้องถ่ินนักการเมือง      
2.2 มาตรการสร้าง 2.2.1 มาตรการการสร้างความ - - - -  
ความโปร่งใสในการ โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล      
ปฏิบัติราชการ 2.2.2 ด าเนินการประเมินคุณธรรม - - - -  
 และความโปร่งใสในการด าเนินงาน      
 ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and      
 Transparency Assessment : ITA)      
 2.2.3 จัดท าคู่มือประชาชนตาม - - - -  
 พระราชบัญญัติการอ านวยความการ      
 สะดวกในพิจารณาอนุญาตขอทาง      
 ราชการ พ.ศ.2558      
2.3 มาตรการการใช้ 2.3.1 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ - - - -  
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ 2.3.1 โครงการลดขั้นตอนการท างาน - - - -  
หน้าที่ให้เป็นไปตาม 2.3.2 มาตรการมอบอ านาจของนายก - - - -  
หลักการบริหารกิจการ องค์บริหารส่วนต าบล      
บ้านเมืองที่ดี       
2.4 การเชิดชูเกียรติ 2.4.1 ได้รับเกียรติบัตรจาก - - - -  
แก่หน่วยงาน/บุคคล กระทรวงวัฒนธรรม      
ในการด าเนินกิจการ 2.4.2 หน่วยอบรมประชาชน - - - -  
การประพฤติปฏิบัติตน ประจ าต าบลหนองกุ่ม      
ให้เป็นที่ประจักษ์ 2.4.3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  - - - -  
 บ้านท่าแจง หมู่ท่ี 6      
2.5 มาตรการจัดการ 2.5.1 จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ - - - -  
ในกรณีได้ทราบหรือรับ ราชการ      
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ 2.5.1 ด าเนินการประเมินคุณธรรม - - - -  
การทุจริต และความโปร่งใสในการด าเนินงาน      
 ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and      
 Transparency Assessment : ITA)      
 2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วย - - - -  
 ตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจ      
 หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม      
 ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การ      

 บริหารส่วนต าบล      
 2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน - - - -  
 ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ      
 2.5.3 จัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมองค์กร - - - -  

 ปกครองส่วนท้องถ่ิน      
 รวม 15  กิจกรรม / โครงการ - - - -  
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       แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต 4 ปี 
 (พ.ศ. 2561-2564) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  อ าเภอบอ่พลอย 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย 
เหตุ 

3. การส่งเสริม 
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม 
ของภาค 
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ 3.1.1 จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ - - - -  
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง องค์การบริหารส่วนต าบล      
ที่เป็นการอ านวยความ 3.1.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - - - -  
สะดวกแก่ประชาชนได้มี ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ      
ส่วนร่วมตรวจสอบการ ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน      
ปฏิบัติราชการตาม ต าบลหนองกุ่มและการรับเร่ือง      
อ านาจหน้าที่ขององค์กร ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง      
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 3.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อ  - - - -  
ทุกข้ันตอน จัดจ้าง ทางก านัน ผู้ใหญ่บ้าน       
 หอกระจายข่าว      
       
3.2 การรับฟังความ  3.2.1 จัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องทุกข์/ - - - -  
คิดเห็น การรับและ ร้องเรียน      
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ 3.2.2 ประชาคมรับฟังความคิดเห็น - - - -  
ร้องทุกข์ของประชาชน กรณีการก่อสร้างโรงงานในพื้นท่ี      
 3.2.3 รายงานผลการตรวจสอบ       
 ข้อเท็จจริงให้ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ - - - -  
 รับทราบ      
       
3.3 การส่งเสริมให้ 3.3.1แต่งตั้งคณะกรรมการการจัด - - - -  
ประชาชนมีส่วนร่วม ท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน      
บริหารกิจการของ ต าบลหนองกุ่ม      
องค์กรปกครองส่วน 3.3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการ - - - -  
ท้องถิ่น จัดท าแผนชุมชน      

 3.3.2 แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น - - - -  

 คณะกรรมการตรวจการจ้าง      
 3.3.3 แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น  - - - -  

 คณะกรรมการติดตามแผนท้องถ่ิน 
 

     

 รวม 10  กิจกรรม / โครงการ - - - -  
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แผนปฏิบตักิารปอ้งกันการทุจรติ 4 ปี 
 (พ.ศ. 2561-2564) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  อ าเภอบอ่พลอย 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย 
เหตุ 

4. การเสริมสร้าง 
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

4.1 มีการจัดวาง 4.1.1 รายงานการติดตามและ - - - -  
ระบบและรายงาน ประเมินผลการควบคุมภายใน      
การควบคุมภายใน 4.1.2 กิจกรรมการติดตามและ - - - -  
ตามที่คณะกรรมการ ประเมินผลการควบคุมภายใน      
ตรวจเงินแผ่นดิน       
ก าหนด       
       
4.2 การสนับสนุนให้ 4.2.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี - - - -  
ภาคประชาชนมีส่วน ส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล      
ร่วมตรวจสอบการ การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ      
ปฏิบัติหรือการ บรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย      
บริหารราชการตาม 4.2.2 การมีส่วนร่วมในการ - - - -  
ช่องทางที่สามารถ ตรวจสอบการรับ-การจ่าย การหา      
ด าเนินการได้ ประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ      
 4.2.3 การจัดหาคณะกรรมการ - - - -  
 จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน      
       
4.3 การส่งเสริม 4.3.1 โครงการอบรม/ศึกษาดูงาน 500,000 500,000 500,000 500,000  
บทบาทการตรวจ สมาชิกสภาท้องถ่ิน      
สอบของสภาท้องถิ่น 4.3.2 การจัดท าแผนพัฒนา 4 ปี - - - -  
 (พ.ศ.2561-2564) ต้องผ่าน      
 ความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน      
 4.3.2 การจัดท าข้อบัญญัติ - - - -  
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
 เพิ่มเติมต้องผ่านความเห็นชอบ      
 จากสภาท้องถ่ิน      
       
4.4 เสริมพลังการม ี 4.4.1 การจัดหาคณะกรรมการ - - - -  
ส่วนร่วมของชุมชน จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน      
(Community) และ 4.4.2 แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วม - - - -  
บูรณาการทุกภาค เป็นคณะกรรมการติดตามแผน      
ส่วน เพื่อต่อต้านการ ท้องถ่ิน      
ทุจริต       
       
       
       

 รวม 10  กิจกรรม / โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000  
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                                                          ส่วนที่ 3 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรท้ังฝ่ายประจ า และฝ่ายการเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279 บัญญัติว่า มาตรฐานทางจริยธรรม 

ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่
ก าหนดข้ึนในหมวดที่ 5 ลาตรา 78 (4) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม
และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ 
 แผนบริหารราชการแผน่ดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดีระบุไว้ว่า 8.1.3 
พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรฐัทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริหารสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมทั้งจะวางมาตรการส าหรับ
ประเมินผล การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามผลงานเพื่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการพัฒนา
ผลงาน และ 8.15 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจแก่ประชาชน   
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรม     
ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย และ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม 

ปัจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปอ้งกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ประกอบกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้แก่  

ข้อ 2 การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพื่อส่วนรวม 
ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
ข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลศ มีความละอาย  
         เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
ข้อ 12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็น
ศรัทธา เช่ือถือไว้วางใจ ยกย่องและช่ืนชมของสังคม และประชาชนทั่วไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ความส าคัญ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล   

ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ความโปร่งใส 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)     

ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. เพื่อปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปช่ันให้กับข้าราชการและพนักงานจ้าง 
4. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เข้าอบรม น าความรู้ ที่ได้รบั มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท างานใหม้ี

คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

4. เป้าหมาย     
          1. คณะผู้บริหาร           
          2. พนักงานส่วนต าบล 
          3. ลูกจ้างประจ า           
          4. พนักงานจ้าง 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีการด าเนินการ 
จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แกก่ลุม่เป้าหมาย โดยวิธีการบรรยาย 

  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ความส าคัญ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล    

ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ความโปร่งใส 
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีจติส านึกและตระหนักถึงผลเสียของการทจุรติ คอรัปช่ันต่อประเทศชาติและประชาชน  
4. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้ ที่ได้รับมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันการท างานให้มีคุณลักษณะ

เป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม 
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มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : จัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร 

2. หลักการและเหตุผล 
          ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
และเป็นกลไกหลกัในการให้บรกิารสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งยังมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถ่ิน ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถ่ินจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข
หรือไม่ จึงข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคน หาก
คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มี
จิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์              
แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการ
การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบย่าง ประกอบกับอนุสนธิ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริย ธรรม
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตน ได้แก่ 
          1.  พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
          2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
          3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
          4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 
          5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
          ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 
          ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรมข้อบังคับ 
และระเบียบ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุ่ม จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ข้ึนมา 

3.  วัตถุประสงค์  
          1.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ข้อบังคับ และระเบียบ ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้น าหลักดังกล่าว ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
          2.  เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน 
มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
          3.  เพื่อเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 
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4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
          2. พนักงานส่วนต าบล 
          3. ลูกจ้างประจ า 
          4. พนักงานจ้าง 

5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
          องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม  

6.  วิธีการด าเนินการ 
          1. วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการด าเนินการ 
          2. ด าเนินการ 

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้น าหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ข้อบังคับ และระเบียบ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
          2.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม มีจริยธรรม 
ข้อบังคับ และระเบียบ เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์
ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
          3.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม : ให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ 
                                  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่ งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สนิก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้ง
ในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้
หน่วยงานควรมีการประชุมหรอืสมัมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการปอ้งกนัผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุ่ม จึงได้จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลหนองกุ่ม  เพื่อให้พนักงานทุกคนท างาน
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าบอน 
 3. เพื่อเสริมสรา้งใหข้้าราชการและเจา้หน้าทีข่ององค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุม่ มีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 
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4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 

1.2.1 สร้างจติส านึกและความตระหนักในการต่อตา้นการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต. เคลื่อนท่ีพบประชาชนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  การพัฒนาท้องถ่ินให้มีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม ล้วนแล้วเป็นหน้าที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนใน
ระดับรากหญ้ามากที่สุด  และเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา  อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม  รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลของ อบต. การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ได้
รับทราบข่าวสาร มีส่วนรับรู้แสดงความคิดเห็น และน าข้อมูลจากการท าเวทีประชาคมดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ  ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุ่ม  จึงได้จัดท าโครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ประจ าปี
งบประมาณข้ึน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ 
ของประชาชนในท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ยังได้ให้บริการกับ
ประชาชนในงานด้านต่างๆ  คือ ส่วนการคลังได้ให้บริการรับช าระภาษีท้องที่ และภาษีอื่นๆ และส่วนโยธาให้บริการ
เกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ โดยประสานงานร่วมกับพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
เกษตรอ าเภอ สถานีต ารวจภูธร และหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะ
ผู้บริหาร ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย 

๓.  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
               2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่มเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 
               3. เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอื่น ๆ 
              4. เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานและบริการอื่นๆ 
                5. เพื่อประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ 
               6. เพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้ 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  จ านวน  ๑๖  หมู่บ้าน  

๕.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  จ านวน  ๑๖ หมู่บ้าน   
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๖. วิธีการด าเนินการ 
  1. เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 2. จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเพื่อวางแผนการให้บริการ  ออกค าสั่ง/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 3. ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ.สต. , สภ.บ่อพลอย , พัฒนาชุมชนอ าเภอ ฯลฯ 
 4. ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยใช้เสียงตามสาย  แผ่นพับประชาสมัพันธ์ ส่งหนังสือแจง้ก านัน  
ผู้ใหญบ่้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในพืน้ที่ และใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 5. ออกพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนตามก าหนดการ  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 
   (๑) จัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   
   (๒) รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอื่น ๆ 
   (๓) รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ และตอบปัญหา
ของประชาชน   
    (๔) ช้ีแจงข้อราชการ และนโยบายของผู้บริหารให้ประชาชนทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  ๘๐,๐๐๐.-  บาท   

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่    

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเองเพื่อใหอ้งค์การบรหิารสว่นต าบล
หนองกุ่ม  จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารับบริการการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอื่น ๆ 
 3. ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที 
 4. ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน 
 5. ประชาชนเกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
 6. ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาให้บริการ   
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มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 

1.2.1  สร้างจติส านึกและความตระหนักในการต่อตา้นการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : การแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญ ที่จะบริหารสัญญาจ้าง

ก่อสร้างให้บรรลตุามวัตถุประสงค์และเปน็ไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ท าหน้าที่ “กรรมการตรวจการจ้าง”  และ “ผู้ควบคุมงาน”  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดไว้และเข้าใจในเงื่อนไข
ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
อ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือบุคคลอื่น 
นอกจากนี้ อาจจะต้องรับผิดในทางแพ่ง อาญา วินัยฯ หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
            ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ “กรรมการตรวจการจ้าง”  และ/หรือ “ผู้ควบคุมงาน”    
มีความรู้มีความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง จึงขอน าระเบียบและสาระส าคัญที่ควร
ทราบมากล่าวไว้เพื่อน าไปใช้ประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

ดังนั้น ในการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เน้นความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และเพื่อให้งานที่ออกมาตรงตามมาตรฐาน ตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้  

๓.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานชุมชน/
หมู่บ้าน สามารถรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข สามารถรับรู้การปฏิบัติงานของทาง
หน่วยงานราชการ และเพื่อความโปร่งใส 

๕.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการด าเนินการ 
     (1) ศึกษาเงื่อนไข ข้อก าหนดในสัญญา แบบรูปรายละเอียดการก่อสร้าง เอกสารแนบท้ายสัญญา  
ให้เข้าใจก่อนก าการตรวจการจ้าง เช่น 
                        - มีเอกสารแนบท้ายสัญญาอะไรบ้าง เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หากข้อความใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดกับในสญัญาให้ใช้ข้อความตามสัญญา กรณีข้อความเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดกันเอง ผู้รับ
จ้างต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
                        - เงื่อนไขการจ่ายเงิน การจ่ายเงินล่วงหน้า การหักเงินประกันผลงาน การปรับ ฯลฯ ในสัญญา
ก าหนดไว้อย่างไร 
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                  (2) ท าการตรวจการจ้างตามหน้าที่ที่ก าหนด ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 72 (ตามข้อ 1.2  –  ข้อ 1.3) 
                  (3) ท าการตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ไม่เกินระยะเวลาตามที่ระเบียบฯ ก าหนด (ตามข้อ 1.4) 
                  (4) ลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงาน  (Payment)  และใบแจ้งสงวนสิทธ์ิการปรับตามสัญญาจ้าง 
ข้อ 17 (กรณีมีการปรับ) 
                  (5) จะต้องเป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ กรณีมีการแก้ไข
สัญญา หรือ ขยายระยะเวลาท าการ  หรือการงด หรือลดค่าปรับ ตามนัยหนังสือส านักนายกรัฐมนตรีที่ นร(กวพ) 
1305/ว 11948 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2543 
                  (6) การตรวจการจ้างคณะกรรมการฯ ต้องมาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มติของคณะกรรมการฯ ต้องเป็นเอกฉันท์ 
กรณีมีกรรมการบางคนมีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของสัญญา (หัวหน้าส่วนราชการ) 
พิจารณาสั่งการ เมื่อมีการสั่งการมาอย่างไรให้ด าเนินการตามนั้น 

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        1. เพื่อความโปรง่ใสในการท างาน 
        2. เพื่อป้องกันการทจุริต 
        3. เพื่อให้ได้งานตรงตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
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มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
 1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในหลายๆ ประเทศ และถือเป็นเรื่องที่ส าคัญเนื่องจากขยะมูลฝอยเป็นผลจาก
การที่ประชาชนได้ใช้สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และมีการหีบห่อ หรือสิ่งของใช้แล้วหรือเหลือใช้ ก็น ามาทิ้งเป็นขยะ 
นอกจากนั้น กระบวนการในการเก็บ ขน และก าจัดขยะ ก็มีความส าคัญต่อการก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือก่อให้เกิด
มลพิษกับสิ่งแวดล้อมได้ หากไม่มีการควบคุมการก าจัดขยะที่ถูกต้อง หรือน าขยะหรือของเสียอันตรายมาทิ้งรวมกับ
ขยะมูลฝอย 
 ขยะเป็นปญัหาที่รัฐบาลเห็นความส าคัญและยกเป็นวาระแหง่ชาติ และได้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมลูฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน
พิเศษ 189 ง ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 และมีหนงัสือสั่งการรวมถึงแผนการจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตราย 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแหง่ชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557  โดยมีการก าหนด
ข้ันตอนการด าเนินงาน 4 ข้ันตอน คือ 
  1. ก าจัดขยะมลูฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอยในพื้นที่วิกฤติ (มูลฝอยเก่า) 
  2. สร้างรูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) โดยเน้นการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และการก าจัดขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเน้นการแปรรปูเป็นพลังงานหรอืท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
  3. วางระเบียบมาตรการการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยเน้นการสร้างวินัยในชาติมุ่ง
สู่การจัดการอย่างยัง่ยืน โดยให้ความรู้แกป่ระชาชน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเน่ืองจากขยะ 
ทุกวันน้ีคนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อป ีแต่ความสามารถในการจัดเก็บ

ขยะกลับมีไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดข้ึน จึงท าให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการน าไปก าจัด
โดยวิธีกองบนพื้นซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปญัหาสิ่งแวดล้อม คือ 

1. อากาศเสีย เกิดจากการเผามลูฝอยกลางแจง้ท าใหเ้กิดควันและสารมลพิษทางอากาศ 
2. น้ าเสีย เกิดจากการกองมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้นเมือ่ฝนตกจะเกิดน้ าเสียซึ่งไหลลงสู่แม่น้ าท าให้เกิดภาวะ

มลพิษทางน้ า 
3. แหล่งพาหะน าโรค จากมลูฝอยตกค้างบนพื้นจะเป็นแหลง่เพาะพันธ์ุของหนูและแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะน า

โรคติดต่อท าใหม้ีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
4. เหตุร าคาญและความไม่น่าดู จากการเก็บขยะมลูฝอยไมห่มดท าใหเ้กิดกลิ่นเหม็นรบกวน 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเน่ืองจากของเสียอันตราย 
ของเสียอันตราย หมายถึงของเสียที่มสี่วนประกอบหรือเจือปนด้วยวัตถุอันตราย ซึ่งตามพระราชบญัญัติวัตถุ

อันตราย พ.ศ. 2535 ระบุว่ามี 10 ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบดิได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอรอ์อกไซด์ 
วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรงัสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง พันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุ ที่
ก่อให้เกิดการระคายเคืองและวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดอาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพยส์ิน หรอืสิง่แวดล้อม 
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ปัญหามลพิษจากของเสียอันตราย ท่ีส าคัญซึ่งกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
มีดังน้ี 
  1. ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ สารเคมี เศษวัตถุดิบ เศษผลิตภัณฑ์ น้ าเสีย อากาศเสีย  
  2. ของเสียอันตรายจากสถานพยาบาล ได้แก่ มูลฝอยติดเช้ือ เศษช้ินส่วนอวัยวะต่าง ๆ เศษเนื้อเยื่อ สาร
กัมมันตรงัสี ซากสัตว์ทดลองและสิ่งขับถ่ายหรือของเหลวจากร่างกายผู้ป่วย  
  3. ของเสียอันตรายจากบ้านเรือน เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว ได้แก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์ น้ ายาท า
ความสะอาด เครื่องสุขภัณฑ์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ สารเคม ีก าจัดแมลง  
  4. ของเสียอันตรายจากภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ภาชนะบรรจุสารเคมี ประเภทสารเคมี ก าจัดศัตรูพืช 

ดังนั้น องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุ่มองค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุม่ จึงจัดท าโครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนักถึงการรักษาประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในหมู่บ้าน มาช่วยกันส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการก าจัดขยะอย่างถูกวิธีโดยมี
จุดประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ   วิ ธีการลด
ปริมาณขยะ การคัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่  การก าจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมทั้งขยะในหมู่บ้านมีปริมาณลดลง จาก
การที่ประชาชนน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติคัดแยกขยะจากต้นทาง  
3.  วัตถุประสงค์  

1. เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บ้านมจีิตส านึกและตระหนกัถึงการรกัษาสิ่งแวดล้อม การมีความรู้เกี่ยวกบัขยะ
ประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถงึปญัหาและผลกระทบทีเ่กิดจากขยะ    

2. เพื่อใหม้ีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การน ากลบัมาใช้ใหม่ 
3. เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เกี่ยวกบัวิธีการก าจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 
4. เพื่อให้ชุมชนบรหิารจัดการขยะด้วยตนเอง 
5. เพื่อลดปรมิาณขยะในชุมชน  

4. เป้าหมาย                  
ประชาชนในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม    

5. วิธีการด าเนินการ 
 1.ด าเนินการฝึกอบรมผู้น าชุมชนหมู่บ้าน 
2. มีถังขยะตามจุดต่างๆ และมกีารแยกประเภทขยะ 
3. มีการรณรงค์เรื่องขยะ การทิง้ การก าจัด การคัดแยก เพือ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
4. รายงานประเมินผล/สรปุผลการด าเนินงาน 

6. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ    
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)   

8. งบประมาณด าเนินการ 
          80,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์                                    
1. ประชาชนในหมูบ่้าน มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบ 
    ที่เกิดจากขยะ    
2. ประชาชนในหมูบ่้าน มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่ 
3. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 
4. ประชาชนในหมูบ่้านเป้าหมายเรียนรู้ในการบรหิารจัดการตนเองในการคัดแยกขยะ 
5. ขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง 
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มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
 1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่องแผนการ
ปฏิบัติการก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ 4.2 ปรับปรุงรายได้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับ โครงสร้างภาษีอาทิการขยายฐานภาษีการก าหนด
อัตราภาษีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีการเพิ่ม  ประเภทภาษี หรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินแสวงหาแนวทางเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นๆ เพื่อให้สามารถ
พึ่งตนเองได้มากข้ึนในระยะยาวและมีแหล่ง รายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้อ 4.3 ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐแบ่ง จัดสรร หรือจัดเก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยการปรับโครงสร้าง ภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การก าหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผลของการจัดเก็บ ภาษีแต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพิ่มภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่งจัดสรรหรือ
เก็บเพิ่มให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้เพิ่มข้ึน ทั้งนี้
หลักเกณฑ์การ จัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่มต้องสะท้อนแหล่งก าเนิดของภาษีนั้นๆ เป็นส าคัญ  
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดเก็บ
รายได้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรม  จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการก าหนดมาตรฐานจูงใจให้
ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษี โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสีย
ภาษีของประชาชนจะน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินประกอบกับได้ จัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีประจ าปี ซึ่งได้
ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจดัเกบ็ภาษีเพื่อใหก้ารจดัเก็บภาษีเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บ
ภาษีประจ าปี ท าให้ต้องออกให้บริการประชาชน และเพื่อการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ นั้น เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี ให้จัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม จึงเห็นความส าคัญของการออกให้บริการ ประชาชนผู้มีหน้าที่
เสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก  ให้แก่ประชาชนต าบลหนอง
กุ่ม โดยออกบริการจัดเก็บภาษีถึงพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน จึงได้จัดท าโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีหน้าที่ช าระภาษี  

2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการช าระภาษี และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการช าระภาษี  
3. เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนมาช าระภาษีตรงเวลา  
4. เพื่อส ารวจพื้นที่จริงและได้ข้อมูลจริงที่เป็นปัจจุบัน เพื่อน ามาคิดประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
5. เพื่อเร่งรัดและจัดเก็บภาษีประจ าปี ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
6. เพื่อด าเนินการช้ีแจงข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการช าระภาษีต่างๆให้ประชาชนเข้าใจ  และเห็นถึง

ความส าคัญของการช าระภาษี  
7. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   
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๕.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการด าเนินการ 
1. เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน  
2. แจ้งเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ใน  สังกัดรับทราบใน

โครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ  
3. ประสานงานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในชุมชน  เพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
5. ด าเนินการตามโครงการ  
6. ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ –  เดือนมีนาคม  ของทกุป ี

8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนผู้มาเสียภาษีต่างได้รับความสะดวกจากการปรับปรุงกระบวนการท างาน  ลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการช าระภาษี  

2. ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบถึงบทบาทหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับในการเสียภาษีให้แก่ท้องถ่ิน  
3. ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการเสียภาษีแต่ละประเภท  
4. ได้ส ารวจพื้นที่จริง และได้ข้อมูลจริงที่เป็นปัจจุบัน เพื่อน ามาคิดประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
5. การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ไปตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  
6. ประชาชนเข้าใจการช าระภาษีและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการช าระภาษีมากยิ่งข้ึน  
7. การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่มมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 

1.2.3  สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : โครงการขุดลอกสระน้ าวังขอน 

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากบ้านหนองแดง ต าบลหนองกุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ราบลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ท า

การเกษตร ได้แก่ การท านา เป็นหลัก โดยอาศัยน้ าท าการเกษตรจากฝายทดน้ าบ้านหนองแดง ซึ่งเป็นฝายที่ก่อสร้าง
โดยโครงการชลประทานกาญจนบุรี ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริล าตะเพินและมีพื้นที่รับประโยชน์จาก
ฝายทดน้ า ประมาณ 1,200 ไร่ โดยมีเกษตรกรอยู่ 2 ฝั่งแต่ในฤดูแล้ง เกษตรกรจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาด
แคลนน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค โดยแล้งซ้ าซากประจ าทุกปี ซึ่งพระด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ท่านทรงให้ความส าคัญในเรื่องน้ า เป็นหัวใจหลักในการท าเกษตร รวมถึงการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ 

ในพื้นที่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 มีฝายทดน้ าอันเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งจะสามารถขยาย
ผลในหลักองค์ความรู้ 6 มิติ ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพลอดุลยเดช ประกอบด้วยองค์ความรู้ ด้าน น้ า 
ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่าและสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อเกษตรมีน้ าไว้ใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคแล้ว        
ก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
ต่อไป 

๓.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ าในสระไว้ใช้ในการท าการเกษตรและอุปโภค-บริโภค  

 2. เพื่อต่อยอดและขยายผลตามแนวทางพระราชด าริในหลักองค์ความรู้ 6 มิติ ของพระบาทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ประกอบด้วยองค์ความรู้ ด้าน น้ า ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่าและสิ่งแวดล้อม 
 3. เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าไว้ใช้ท าการเกษตรนอกฤดูกาล ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 โครงการขุดลอกสระน้ าวังขอน 

๕.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการด าเนินการ 
  - ตามค าสั่งจังหวัดกาญจนบุรี  

- การประชุมคณะทีมงานขับเคลื่อนการด าเนินงานตามหลักแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ตามแนวพระราชด าริ 
- ส ารวจพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน 
- สรุปผลการด าเนินโครงการ 
- ประเมินผลการด าเนินโครงการ         

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        1. เกษตรกร มีน้ าใช้ในการเกษตร 
        2. จ านวนพื้นที่เพาะปลกูเพิม่ขึ้น 10 ไร่ 
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มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สรา้งจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : จัดท าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” แก่เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ 

2. หลักการและเหตุผล 
มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝัง ให้เด็กเติบโตเป็น ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เปี่ยมไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา 

เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรักในความถูกต้อง และเป็น
ธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการด าเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ขาดเสียมิได้ ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และต่อการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น สังคมและประเทศ 

๓.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้รูจ้ักอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ อย่างสันตบินพื้นฐานของความถูกตอ้งและเป็นธรรม   2. 

เพื่อสร้างจิตส านึกคุณธรรมของนักเรียน ให้ไมเ่ห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รูจ้ักจ าแนกช่ัวดี สามารถแยกแยะความผิด
และความถูกต้อง เพือ่เป็นภูมิคุม้กันต่อปัญหาทุจริตคอรร์ัปช่ัน  

3. เพื่อพฒันาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สจุริต การมีจิตสาธารณะ การรู้
รับผิดชอบและมีวินัย และรกัความพอเพียง  

4. เพื่อพฒันาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของนกัเรียน ให้คิดเป็นและปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 

4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้ 3 ศูนย์ 

๕.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการด าเนินการ 
 1. ครูเล่านิทาน  
 2. นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 3. ครูสรุปถึงโทษของการประพฤติทุจริต ไม่ซื่อสัตย์ จะได้รับผลอย่างไร  

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองการศึกษา องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เพื่อให้นกัเรียนเข้าใจความไม่ซือ่สัตย์ คดโกง และโทษของการประพฤติทจุริต 
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มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สรา้งจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น   

2. หลักการและเหตุผล  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาคนและสังคม 
โดยท าหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝัง
ธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว เพื่อให้สมาชิกครอบครัวมี
พัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ 
 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจบุัน วิถีชีวิตคนในต าบลและคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการด าเนิน
ชีวิตและวิถีวัฒนธรรม  ต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบ
วัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการให้ความส าคัญกับเงินตราเป็นตัวตั้ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว             
มีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครวั ครอบครัวไทยมีความอ่อนแอลงเรื่อยๆ สัมพันธภาพและความเกื้อกูลของคน
ในครอบครัวลดน้อยลง  พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถท าหน้าที่อบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคน
ดีมีการเจริญเติบโตตามวัยได้  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   จึงได้จัดท าโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น โดยมี
แนวทางร่วมกันที่จะส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม  
จริยธรรม และเห็นสมควรปลูกฝังอย่างต่อเนื่องในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยเริ่มจากเด็กที่เยาว์วัยเป็นต้นมา 
และเป็นก าลังส าคัญที่จะผลักดันสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งในการดูแลชุมชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑.  เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว ให้มีความรักความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง 
 ๒.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ทักษะให้เหมาะสมกับวัย   
 ๓.  เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตร 

4. เป้าหมาย  
 ประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองกุ่ม 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดอบรมให้ความรู้ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณ 
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  20,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   

10.  ตัวชี้วัด 
 1.  พัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว  และชุมชนให้มีความรักความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง 
 2.  ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ทักษะให้เหมาะสมกับวัย 
 3.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตร 
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มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.2 สรา้งจิตส านึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ :  หมู่บ้านรักษาศีล 5   

2. หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์บ้านเมืองในหว้งเวลาที่ผา่นมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย  ประกอบด้วยการกระท า
ผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  การระบาดของสิ่งเสพติดและอบายมุข 
การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  และการจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันหลัก
ของชาติ ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตส านึก  ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรมอันจะส่งผลให้สังคมเกิด
ความขัดแย้ง 

คณะสงฆ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  มีด าริที่จะ
เส ริมสร้ างความปรองดองและสมาน ฉันท์ ของคนในชาติ ให้ เกิ ดความสงบ  สั นติ สุ ข  มี ความสามั ค คี  
กลมเกลียวกัน  โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักศีล  ๕  มาประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  กอรป
กับ คณ ะรั กษ าความส งบ แห่ งช าติ  (คสช .)  ได้ ให้ แ นวท างในก ารแก้ ไขปัญ ห าดั งก ล่ าว  ด้ วยก าร ให้ 
ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันด าเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และท าให้ประชาชน  มีความรักความ
สามั ค คีกัน  เริ่ ม จากครอบครัว หมู่ บ้ าน  ต าบ ล  อ า เภอ จั งห วัด  ซึ่ งจะน าพ าป ระเทศก้ าวไป ข้างหน้ า 
อย่างปลอดภัยและยั่งยืน 
   ส านั ก งาน พระพุ ท ธศาส นาแห่ งชาติ  ใน ฐานะห น่ วยงานราชก ารที่ มี ภ ารกิ จ ในการส่ ง เส ริ ม  
ให้สังคมไทยมี ศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงได้ก าหนดกิจกรรม  
ใน ก าร ส นั บ ส นุ น ส่ ง เส ริ ม ให้ เด็ ก  เย าวชน  แล ะป ร ะชาชน ทุ ก เพ ศทุ ก วัย ได้ น าห ลั ก ธ รรม ค าส อ น 
ทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเน้นการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุน 
ให้มี “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ข้ึนในทุกส่วนของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบ-แห่งชาติ 
(คสช.) ที่มอบภารกิจให้ส่วนราชการสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชนในชาติ 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 
๒. เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  ให้กับประชาชน 
๓. เพื่อให้ประชาชนได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
๔. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและสร้างความตระหนัก รักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ให้เป็น

สถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในต าบลหนองกุ่ม 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่ในต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีการด าเนินการ 
๑.  ส ารวจประชากรในต าบลหนองกุ่ม 
๒.  รับสมัครโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5  

 ๓.  รวบรวมเอกสารใบสมัครส่งอ าเภอบ่อพลอย 
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7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนมีจิตส านึกและได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม  ถ่ินก าเนิด

ของตนเอง ด้วยการสร้างความรักความสามัคคี ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

๒. ประชาชนไทยทุกหมู่บ้าน ชุมชน ต าบล และสังคมมีความรักความเข้าใจ เคารพในความคิดเห็นของกัน
และกัน มีความเอื้อเฟื้อ เป็นสังคมเครือญาติ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๓. ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
๔. ประชาชนมีความตระหนัก รักปกป้อง เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะส่งผลให้

ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน 
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มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.3 สรา้งจิตส านึกและตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและปลูกจิตส านึกเยาวชน ประชาชนไทยหัวใจ
เศรษฐกิจพอเพียง    

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น 

ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทย
ไม่เห็นความส าคัญของ การศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ 
ดังนั้นจึงควรท าให้เด็กและเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม  โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุ่ม  พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่ง
เป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลหนองกุ่ม  (กิจกรรมส่งเสริม   
การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพื่อปลูกฝัง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้ อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดข้ึน และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จัก  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ  ประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง 
ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบรูณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม และ
จริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

3. วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้  
   2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดข้ึน  
   3. เพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่  
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

4. เป้าหมาย  
   เยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  

5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน  
   1. จัดท าโครงการ  
   2. ด าเนินการตามโครงการ  
   3. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  
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6. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  500,000.- บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  1. เยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้  
  2. เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดข้ึนได ้ 

  3. เห็นคุณค่าของทรพัยากรตา่งๆ รูจ้ักเอือ้เฟื้อเผือ่แผ่และแบ่งปัน และรู้จกัอยูร่่วมกบัผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.1    แสดงเจตจ านงทางการในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 การแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน สาธารณชน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อใหป้ระเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสงูข้ึนได้
นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใหเ้กิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วน ร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบ
กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจรติในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่น
ใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันน้ีก็สามารถเกิด
ข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีจ านวนมาก 
และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถ่ิน อ าจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  

แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถ่ินจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่
คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป  

๓.  วัตถุประสงค์ 
          เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 

4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อยา่งน้อย 1 ฉบับ  

 2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี 

๕.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการด าเนินการ 
 1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทจุริตของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต าบล 

2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 3. จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
 4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจรติ 
 5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทจุริต 

8. รายงานผลการด าเนินงาน 

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
           ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทจุริตของผู้บรหิาร 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทจุริตของผู้บรหิารต่อสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ป ี
          ผลลัพธ์ 
            - การบรหิารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปรง่ใส สามารถป้องกันการทจุริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได ้
            - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.2    มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
          2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการสรา้งความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบรหิารให้มปีระสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อ
น าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป ตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบรหิารบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรปูแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4. เพื่อปรับปรงุกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม ให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล ลกูจ้าง และพนักงานจ้าง 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบรหิารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหนง่/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   
 2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 3. ด าเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล 
 4. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

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



~ 41 ~ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล    
  - เจ้าหน้าที่งานบรหิารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.2    มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
                                    (Integrity and Transparency Assessmeat : ITA) 

2. หลักการและเหตุผล 
ป ัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมเกีย่วกับหน่วยงานของภาครัฐทีม่ีการด าเนินงานที่ไม่โปร่งใส มีการบริหารงานอย่างไม่

มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึนอย่างมากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบและความ
เสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล ส านักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือ  ที่จะบ่งช้ีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และต่อมาได้พัฒนาเป็นระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๓.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปีงบประมาณ 
๒. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะส าหรบัปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ 
3. เพื่อให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัต ิ 
4. เพื่อให้ได้แนวทางการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีช้ีวัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   

๕.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการด าเนินการ 
1. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระบบประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสฯ พรอ้มสง่แบบประเมินส าหรบั

หน่วยงานและค าอธิบายการตอบแบบประเมิน พร้อมแจ้งช่ือผู้ประสานงานของหน่วยงาน  
2. จัดท าบญัชีรายช่ือผูร้ับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนบญัชีรายช่ือบุคลากรภายใน หน่วยงานจาก

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดส่งมาตามจ านวนทีก่ าหนด  
3. จัดเกบ็ข้อมลูเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ตามแบบประเมนิเชิงประจกัษ์ส าหรับหน่วยงาน Evidence- 

Based Integrity and Transparency Assessment  
4. จัดเกบ็ข้อมลูจากกลุ่มส ารวจตัวอย่าง (Sample Survey Research) เกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง

ที่ตอบค าถามตามแบบประเมิน External Integrity and Transparency Assessment และ Internal Integrity 
and Transparency Assessment  

5. รวบรวม/วิเคราะห์/ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จากแบบประเมิน ทั้ง 3 แบบ 
(Evidence - Based, Internal, External)  

6. ตรวจสอบ/พจิารณาการอุทธรณ์ของหน่วยงานท  ี่ เข้ารับการประเมิน (กรณีมีการอุทธรณ์)  
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7. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ต่อส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ก.พ.ร.  

8. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะในการพฒันาการด าเนินงานให้แก่
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญในการถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณ และ
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.2    มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.3 สรา้งความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : จัดท าคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา 
                                 อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

2. หลักการและเหตุผล 
 แนวคิดและหลักการของการจัดท าคูมือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ไดน าหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีมาเปนหลกัการส าคัญ
ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ การสรางใหเกิดความโปร
งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาทีเ่ปดเผย ข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ เพื่อ
เปาหมายอันเปนหัวใจส าคัญ คือ การอ านวยความสะดวกใหแกประชาชน 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเปนการอ านวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบค าขอสถานที่ใหบริการ 
 2. เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  
 3. เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของ
ประเทศ  
 4. เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 หนวยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ก าหนดใหประชาชนตองมายื่น
ค าขออนุญาตกอนด าเนินการใดมีการจัดท าคูมือส าหรับประชาชนและน าไปใชในการใหบริการประชาชน 

๕.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการด าเนินการ 
 1. ยื่นค าขอรับบริการ  2. ตรวจสอบค าขอ  3. รับบริการ 

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. เพื่อใหหนวยงานของรัฐเขาใจและทราบแนวทางในการจัดท าคูมือส าหรับประชาชน  

2. เพื่อใหการจัดท าคูมือส าหรับประชาชนเปนไปอยางถูกตองและเกิดผลสัมฤทธ์ิตาม เจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.3    มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เรื่องแผนการ
ปฏิบัติการก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ 4.2 ปรับปรุงรายได้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับ โครงสร้างภาษีอาทิการขยายฐานภาษีการก าหนด
อัตราภาษีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีการเพิ่ม  ประเภทภาษี หรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินแสวงหาแนวทางเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นๆ เพื่อให้สามารถ
พึ่งตนเองได้มากข้ึนในระยะยาวและมีแหล่ง รายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้อ 4.3 ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐแบ่ง จัดสรร หรือจัดเก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยการปรับโครงสร้าง ภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การก าหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผลของการจัดเก็บ ภาษีแต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพิ่มภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่งจัดสรรหรือ
เก็บเพิ่มให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้เพิ่มข้ึน ทั้งนี้
หลักเกณฑ์การ จัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่มต้องสะท้อนแหล่งก าเนิดของภาษีนั้นๆ เป็นส าคัญ  
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดเก็บ
รายได้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรม  จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการก าหนดมาตรฐานจูงใจให้
ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษี โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสีย
ภาษีของประชาชนจะน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินประกอบกับได้ จัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีประจ าปี ซึ่งได้
ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจดัเกบ็ภาษีเพื่อใหก้ารจดัเก็บภาษีเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บ
ภาษีประจ าป ีท าให้ต้องออกให้บริการประชาชน และเพื่อการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ นั้น เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี ให้จัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม จึงเห็นความส าคัญของการออกให้บริการ ประชาชนผู้มีหน้าที่
เสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนต าบลหนอง
กุ่ม โดยออกบริการจัดเก็บภาษีถึงพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน จึงได้จัดท าโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีหน้าที่ช าระภาษี  

2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการช าระภาษี และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการช าระภาษี  
3. เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนมาช าระภาษีตรงเวลา  
4. เพื่อส ารวจพื้นที่จริงและได้ข้อมูลจริงที่เป็นปัจจุบัน เพื่อน ามาคิดประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
5. เพื่อเร่งรัดและจัดเก็บภาษีประจ าปี ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
6. เพื่อด าเนินการช้ีแจงข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการช าระภาษีต่างๆให้ประชาชนเข้าใจ  และเห็นถึง

ความส าคัญของการช าระภาษี  
7. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   

๕.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการด าเนินการ 
1. เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน  
2. แจ้งเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ใน สังกัดรับทราบใน

โครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ  
3. ประสานงานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในชุมชน  เพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
5. ด าเนินการตามโครงการ  
6. ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ –  เดือนมีนาคม  ของทกุป ี

8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนผู้มาเสียภาษีต่างได้รับความสะดวกจากการปรับปรุงกระบวนการท างาน  ลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการช าระภาษี  

2. ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบถึงบทบาทหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับในการเสียภาษีให้แก่ท้องถ่ิน  
3. ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการเสียภาษีแต่ละประเภท  
4. ได้ส ารวจพื้นที่จริง และได้ข้อมูลจริงที่เป็นปัจจุบัน เพื่อน ามาคิดประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
5. การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ไปตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  
6. ประชาชนเข้าใจการช าระภาษีและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการช าระภาษีมากยิ่งข้ึน  
7. การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่มมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.3    มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : โครงการลดขั้นตอนการท างาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุ่ม จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดข้ันตอนการท างานหรือการบริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2. เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3. เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 4. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. เพื่อลดข้ันตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่มให้สั้นลง 
 2. ประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองกุ่ม 
 3. ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 
 4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 5. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสนิใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 
ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีด าเนินการ  
 1. ส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จรงิและพิจารณางานในภารกจิว่าเรือ่งใดที่ผูบ้ังคับบญัชาสามารถมอบอ านาจการตัดสนิใจ
เกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 2. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่  
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 
 2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4. ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
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 2.3    มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอื่นอีกหลายฉบับทีบ่ัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในข้ันตอน ต่างๆ 
เกิดข้ึนได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม จึงได้ ก าหนด
มาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายก ให้รองนายก ปลัด ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
 3. เพื่อให้งานด าเนินการได้สะดวกและบรรลุวัตถุประสงค์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีด าเนินการ 
 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก  ปลัด  ปฏิบัติราชการแทน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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 2.4  การเชดิชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม 

2. หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุ่ม จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกยีรติประชาชนผู้มีจติสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุใน
ทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นใน
ชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้องค์กร/หน่วยงาน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองกุ่ม 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในพื้นที่อบต.หนองกุ่ม 
 2. จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ กับจังหวัด 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารสว่นต าบลได้รบัการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจติสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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 2.4  การเชดิชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลหนองกุ่ม 

2. หลักการและเหตุผล 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย นับตั้งแต่บรรพบุรุษ วัดนอกจากจะเป็นบุญสถานและเป็นส านัก

อยู่ประจ าของภิกษุสงฆ์สามเณร ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชานในท้องถ่ินน้ัน ๆ ทั้งเป็นที่ด าเนินการอบรมแนะน า
สั่งสอนสรรพวิชาต่าง ๆ และเพื่อสงเคราะห์แก่ประชาชนโดยทั่วไป อีกประการหนึ่ง เนื่องจากพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๗(๓) บัญญัติให้เจ้าอาวาสมีหน้าที่เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัย 
แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ คณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคมจึงได้ออกระเบยีบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูล เพื่อสงเคราะห์แก่ประชาชนในแต่ละชุมชน โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน 
    

3.  วัตถุประสงค์ 
๑. ประชาชนต้องได้รบัการพัฒนาจิตใจใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจและปฏิบัติตามหลกัธรรมทาง 

พระพุทธศาสนาและสามารถด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข โดยมีการเผยแผห่ลกัธรรมไปสู่ประชาชนใน
รูปแบบทีห่ลากหลายกว้างขวางและตอ่เนื่อง 
  ๒. การศึกษาของคณะสงฆ์ต้องยกระดับให้มีคุณภาพสงูข้ึนรวมทั้งขยายผลออกไปให้กว้างขวางทั่วถึงทุกวัด 
  ๓. ศาสนสถานส าหรบัพระพุทธศาสนา คือ วัดต้องได้รับการพัฒนาใหเ้ป็นแกนน าไนการเผยแผห่ลกัธรรม 
และใหเ้ป็นศูนย์กลางของชุมชน สามารถสงเคราะหเ์กื้อกูลชุมชนในทุกๆ ด้านที่ไม่ขัดต่อกฏหมายและพระธรรมวินัย 
  ๔. ระดมสรรพก าลังจากศาสนิกชนและองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ให้มสี่วนร่วมท านุบ ารุงอุปถัมภ์ใน
กิจการพระศาสนาซึง่ถือเป็นภาระหน้าที่ของพทุธศาสนิกชนทุกคนรวมทัง้การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์การ 
ทางพระพุทธศาสนาด้วยกันและองค์กรอื่นๆ เพื่อธ ารงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืน 
  ๕. เร่งรัดพฒันาการด้านบรหิารงานพระพุทธศาสนาเพื่อน าไปสู่ความเจริญรุง่เรืองของพระศาสนาและเพือ่ให้
บุคลากรทางพระศาสนาสามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธิภาพ 

 4.  เป้าหมาย 
          ประชาชนในต าบลหนองกุ่ม 

5. พ้ืนท่ีด าเนินงาน 
 พื้นที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่  

 6.  วิธีด าเนินการ 
๑. สนบัสนุนให้พระภิกษุและผู้ที่ท าหนา้ทีเ่ผยแผพ่ระพทุธศาสนาที่ได้รบัการรบัรองจากทางราชการและคณะสงฆ์ 

จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอบรมสัง่สอนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
อย่างทั่วถึง 
  ๒. จัดท าแผนการเผยแผห่ลักธรรมใหเ้ป็นระบบอย่างตอ่เนื่องรวมทัง้สร้างเครือข่ายการด าเนินงานเผยแผ่
หลักธรรมให้ครอบคลมุกลุ่มคนทุกระดับ 
  ๓. ส่งเสรมิใหส้ถาบันทางพระพุทธศาสนาและองค์กรทีเ่กี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนมบีทบาทในการเผยแผ่
หลักธรรมแก่ เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา  ครูอาจารย์ ข้าราชการ และ ประชาชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
  ๔. ส่งเสริมให้มกีารจัดอบรมการฝกึสมาธิแก่เยาวชน นักเรียน นสิิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
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  5. จัดด าเนินการเผยแผห่ลักธรรมทางพระพทุธศาสนาไปสูป่ระชานเพื่อสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใน
รูปแบบทีห่ลากหลายและเหมาะสมกับเพศและวัยของกลุ่มคนทุกระดบั 
  6. ส่งเสรมิใหม้ีการประกอบศาสนพิธีให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศานาในโอกาสต่าง ๆ  
เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8.  งบประมาณในการด าเนินการโครงการ 
            ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
องค์การบรหิารส่วนต าบล            

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. การเผยแผห่ลกัธรรมสูป่ระชาชนของหน่วยงาน อ.ป.ต. 
2. การพัฒนาศาสนสถานใหเ้ป็นศูนย์กลางของชุมชนในการเผยแผ่หลักธรรม 
3. การระดมสรรพก าลงัท านุบ ารุงอุปถัมภ์พระศาสนา 
4. หลักธรรมส าหรับการพฒันา 
5. การเสรมิสร้างภูมปิัญญาไทย 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.4  การเชดิชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีด ารงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท่ี 6 

2. หลักการและเหตุผล 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนิน

ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรง
เน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะ
ของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมาก
ข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการ
บริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขาย
เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลป่าบอน  คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ า
และต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุน
และสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่ งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร   ถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกร 

4. เป้าหมาย 
 หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ 

5. ด าเนินการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลหนองกุม่ 
 2. ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง    
 3. ประชาสมัพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการเศรษฐกจิพอเพียง 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ 

10. ผลลัพธ ์
 1. เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชด าริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.  ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ   
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.5    มาตรการจัดการกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

1. โครงการ/กิจกรรม : จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
          จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม 
แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอนัจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม จึงจัดท ามาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ที่ก าหนดดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นการ
พัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงข้ึน 
3.  วัตถุประสงค์  
          1.  เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
          2.  เพื่อให้ทุกส่วนราชการน าไปยึดถือและปฏิบัติ 
          3.  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส           
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลง 
5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
6.  วิธีการด าเนินการ 
          1.  จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร 
          2.  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร 
          3.  ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ           
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
           - มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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 2.5    มาตรการจัดการกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
                                    (Integrity and Transparency Assessmeat : ITA) 

2. หลักการและเหตุผล 
ป ัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมเกีย่วกับหน่วยงานของภาครัฐทีม่ีการด าเนินงานที่ไม่โปร่งใส มีการบริหารงานอย่างไม่

มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึนอย่างมากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบและความ
เสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล ส านักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือ  ที่จะบ่งช้ีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และต่อมาได้พัฒนาเป็นระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๓.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปีงบประมาณ 
๒. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะส าหรบัปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ 
3. เพื่อให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ  
4. เพื่อให้ได้แนวทางการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีช้ีวัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   

๕.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการด าเนินการ 
1. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระบบประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสฯ พรอ้มสง่แบบประเมินส าหรบั

หน่วยงานและค าอธิบายการตอบแบบประเมิน พร้อมแจ้งช่ือผู้ประสานงานของหน่วยงาน  
2. จัดท าบญัชีรายช่ือผูร้ับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนบญัชีรายช่ือบุคลากรภายใน หน่วยงานจาก

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดส่งมาตามจ านวนทีก่ าหนด  
3. จัดเกบ็ข้อมลูเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ตามแบบประเมนิเชิงประจกัษ์ส าหรับหน่วยงาน Evidence- 

Based Integrity and Transparency Assessment  
4. จัดเกบ็ข้อมลูจากกลุ่มส ารวจตัวอย่าง (Sample Survey Research) เกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง

ที่ตอบค าถามตามแบบประเมิน External Integrity and Transparency Assessment และ Internal Integrity 
and Transparency Assessment  

5. รวบรวม/วิเคราะห์/ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จากแบบประเมิน ทั้ง 3 แบบ 
(Evidence - Based, Internal, External)  

6. ตรวจสอบ/พจิารณาการอุทธรณ์ของหน่วยงานท  ี่ เข้ารับการประเมิน (กรณีมีการอุทธรณ์)  
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7. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ต่อส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ก.พ.ร.  

8. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะในการพฒันาการด าเนินงานให้แก่
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญในการถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณ และ
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.5    มาตรการจัดการกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. โครงการ/กิจกรรม : ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
                            ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม เนื่องจากเห็นความส าคัญของ
การตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว 
องค์การบริหารสว่นต าบล ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ 
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จ
สิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ
ด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยง
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม เพื่อความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริต  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
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6. วิธีด าเนินการ 
 - ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุม่ มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรอืรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 60 ~ 

 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.5    มาตรการจัดการกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ 

2. หลักการและเหตุผล  
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทได้

ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการเปน็ไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครดัและมปีระสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้
ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบยีบข้อบงัคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อใหน้ักการเมืองท้องถ่ิน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่
ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุ่ม จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากบัดูแลและองค์กรอสิระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการประจ าปี หรือคณะท างาน LPA 
จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัตริาชการของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอสิระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 62 ~ 

 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.5    มาตรการจัดการกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.3 ให้มีเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล  

 ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ให้จัด
จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม เพื่อท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษ ารับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้หน่วยราชการ จัดท า 
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้การปฏิบัติราชการ มีเป้ าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและ ความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้รับบรกิารอยู่เสมอ และการพัฒนารวมทั้ง
ต้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว และเพื่อให้การบริหารราชการ ด าเนิน
ไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธ์ิ ยุติธรรม สามารถบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ตลอดจนแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้ง เบาะแสการทุจริต 
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม  

 ดังนั้น เพื่อให้ก ารบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อาศัยอ านาจแห่งประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ด ารงธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม” ข้ึน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๕ 
ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีอ านาจหน้าที่ในการรับเรื่อง  และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่การใหบ้รกิารข้อมลูข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่อง ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของประชาชน และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบ
ริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 เพื่อให้ประชาชนสามารถ เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส เสนอความ
คิดเห็น ค าติชม เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
บุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับ และปกปิดช่ือผู้ร้องเรียนเพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและ
ได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ก ารบริหารราชการด าเนินไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธ์ิ ยุติธรรม สามารถบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุขของ
ประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วประสบผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม  

2. เพื่อให้การขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ได้รับความรู้ ได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง เข้าใจบทบาทหน้าที่พลเมือง
ที่ดี มีความรักสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ค านึงถึงชาติศาสนา พระมหากษัตริย์  เป็นประโยชน์สูงสุด เกิดการ
พัฒนาระดับหมู่บ้าน/ชุมชน น ำไปสู่การพัฒนาประเทศ  
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3. เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นและความ พึงพอใจ
ของผู้รับบริการอยู่เสมอ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง  

2. ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

2. จัดต้ังศูนย์ /จุดรบัข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
3. จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
4. แจ้งผูร้ับผิดชอบตามค าสั่งองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่มทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดทุกๆปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน  

2. หนว่ยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจ ที่ได้รับความโปร่งใส บริสุทธ์ิและยุติธรรม  
3. สามารถแก้ไขความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1    จัดให้มีและเผยแพรข่้อมูลขา่วสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน         

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ /มาตรการ : จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร  

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนทั่วไป หรือหน่วยงานต่างๆ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 1. มีค าสั่งจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าว 
 2. มีข้อมูลข่าวสารไว้บริการประชาชน 
 3. ค าร้องขอรับบริการ หรือค าร้องขอข้อมูลของทางองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนหนองกุ่ม 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1    จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชอ่งทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนได้มีส่วนรว่ม
ตรวจสอบการปฏบิัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหา
พัสดุ รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วธิีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอ้บังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพรใ่ห้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

1. ช่ือโครงการ/กจิกรรม : “การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ 
                                 บริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม และการรับเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของ

ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้มีระบบและ
กลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในต าบลหนองกุ่ม 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเร่ืองร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุ่ม 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1    จัดให้มีและเผยแพรข่้อมูลขา่วสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ม ี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน         

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซือ้จัดจ้างทางก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หอกระจายข่าว 

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุ่ม จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม เป็นไปอย่างโปรง่ใสตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างทางก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย หรือหอกระจายข่าว 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุ่ม  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หรือหอกระจายข่าว หน่วยงานราชการ 
เป็นต้น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัด
จ้างทั้งหมด 
 2. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
 3. สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2    การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุ่ม ท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสขุอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามา
เป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่มกับประชาชนในพื้นที่ 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 034-678244  
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2    การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : ประชาคมรับฟังความคิดเห็นกรณีการก่อสร้างโรงงานในพ้ืนท่ี 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้รับการยอมรับ และ
ให้ความส าคัญมากข้ึนเป็นล าดับ โดยได้ระบุชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยบุคคลย่อม
มีสิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการท้องถ่ิน ก่อน
การอนุญาตหรือการด าเนินการหรือกิจการใด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับตนหรอืชุมชนท้องถ่ินประกอบกับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรบัฟงัความคิดเหน็
ของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ก าหนดโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐซึ่ งเป็นผู้รับผิดขอบโครงการต้องมีการ
จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนด าเนินโครงการด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียจากการพัฒนาโครงการ 
ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจได้รับข้อมลู ค าช้ีแจง และเหตุผลของการพัฒนาโครงการอย่างถูกต้องชัดเจนรวมทั้งเข้าใจ
ข้ันตอนการศึกษาและล าดับความส าคัญของการมีส่วนร่วมในโครงการ 
 2. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ในการ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละข้ันตอนของการศึกษาซึ่งจะช่วยในการพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ส่วนรวมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระดับต่ าที่สุด 
 3. เพื่อให้เกิดช่องทางในการสื่อสารระหว่างประชาชนท้องถ่ินและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 4. เพื่อประเมินการรับรู้ ความสนใจในโครงการในการก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ข้ันตอนต่อไป 

4. เป้าหมาย 
 พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

5. วิธีการด าเนินการ 
 ๑.  เสนอกระบวนการ วิธีการ สถานที่และเวลาในการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน และผูม้ีส่วนได้เสีย 
โดยค านึงถึงความสะดวกของทุกฝ่าย 
 ๒.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน 
 ๓.  จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร เพื่อประกาศให้ทกุหมู่บ้านทราบ 
 ๔.  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมลูรายละเอียดโครงการฯ เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง และให้
ประชาชน และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทีป่ระสงค์จะเสนอความคิดเห็นมาลงทะเบียนไว้กับคณะกรรมการรับฟงัความ
คิดเห็นของประชาชน ก่อนวันรับฟังความคิดเห็นล่วงหน้าไมน่้อยกว่า ๑๕ วัน 
 ๕.  ประกาศก าหนดวิธีรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่
เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนเริ่ม
ด าเนินการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน  
 ๖.  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยประชุมปรึกษาหารอืและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทุก
หมู่บ้านตามก าหนดการ 
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 ๗.  สรุปและประมวลผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นทั้งดา้นสนับสนุน คัดค้าน รวมทั้งด้านความเหมาะสม 
ผลกระทบ ทางเลอืกอื่น และข้อเสนอแนะอื่นๆจากผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๘.  ติดประกาศสรุปผลการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชนให้ทุกคนทราบโดยเปิดเผย ภายใน ๑๕ วัน 
นับตั้งแต่วันที่เสรจ็สิ้นการรับฟงัความคิดเห็น 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  การด าเนินงานโครงการ มีความถูกต้องตามเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ของสถานที ่
 ๒.  รายงานการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มีความชัดเจน ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และสภาพความเป็นจรงิมากที่สุด 
 ๓.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ ได้รับการยอมรับ เช่ือมั่น ไว้วางใจจากชุมชนในกระบวนการสร้างการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐ 
 ๔.  น าผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการด าเนินโครงการ 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2    การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.3 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม : รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
ที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรยีนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ /มาตรการ : แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7  - ข้อ 12 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุ่ม  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้  มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีด าเนินการ 
 - จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม มีคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
 
 
 
 



~ 74 ~ 

 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกจิการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1. ช่ือโครงการ / มาตรการ : การสง่เสริมและสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญ จึง
ควรให้คณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหน่ึงในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง   ดังความหมายของ
แผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” 
การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท า
ให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไข
ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ
มนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่าง
มีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้าน 
 3. ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้ อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะ
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างาน
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : การแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญ ที่จะบริหารสัญญาจ้าง

ก่อสร้างให้บรรลตุามวัตถุประสงค์และเปน็ไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ท าหน้าที่ “กรรมการตรวจการจ้าง”  และ “ผู้ควบคุมงาน”  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดไว้และเข้าใจในเงื่อนไข
ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
อ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือบุคคลอื่น 
นอกจากนี้ อาจจะต้องรับผิดในทางแพ่ง อาญา วินัยฯ หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
            ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ “กรรมการตรวจการจ้าง”  และ/หรือ        “ผู้
ควบคุมงาน”  มีความรู้มีความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง จึงขอน าระเบียบและ
สาระส าคัญที่ควรทราบมากล่าวไว้เพื่อน าไปใช้ประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

ดังนั้น ในการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เน้นความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และเพื่อให้งานที่ออกมาตรงตามมาตรฐาน ตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้  

๓.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานชุมชน/
หมู่บ้าน สามารถรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข สามารถรับรู้การปฏิบัติงานของทาง
หน่วยงานราชการ และเพื่อความโปร่งใส 

๕.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการด าเนินการ 
     (1) ศึกษาเงื่อนไข ข้อก าหนดในสัญญา แบบรูปรายละเอียดการก่อสร้าง เอกสารแนบท้ายสัญญา ให้
เข้าใจก่อนก าการตรวจการจ้าง เช่น 
                        - มีเอกสารแนบท้ายสัญญาอะไรบ้าง เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หากข้อความใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดกับในสญัญาให้ใช้ข้อความตามสัญญา กรณีข้อความเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดกันเอง ผู้รับ
จ้างต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
                        - เงื่อนไขการจ่ายเงิน การจ่ายเงินล่วงหน้า การหักเงินประกันผลงาน การปรับ ฯลฯ ในสัญญา
ก าหนดไว้อย่างไร 
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                  (2) ท าการตรวจการจ้างตามหน้าที่ที่ก าหนด ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 72 (ตามข้อ 1.2  –  ข้อ 1.3) 
                  (3) ท าการตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ไม่เกินระยะเวลาตามที่ระเบียบฯ ก าหนด (ตามข้อ 1.4) 
                  (4) ลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงาน  (Payment)  และใบแจ้งสงวนสิทธ์ิการปรับ ตามสัญญาจ้าง 
ข้อ 17 (กรณีมีการปรับ) 
                  (5) จะต้องเป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ กรณีมีการแก้ไข
สัญญา หรือ ขยายระยะเวลาท าการ  หรือการงด หรือลดค่าปรับ ตามนัยหนังสือส านักนายกรัฐมนตรีที่ นร(กวพ) 
1305/ว 11948 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2543 
                  (6) การตรวจการจ้างคณะกรรมการฯ ต้องมาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มติของคณะกรรมการฯ ต้องเป็นเอกฉันท์ 
กรณีมีกรรมการบางคนมีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของสัญญา (หัวหน้าส่วนราชการ) 
พิจารณาสั่งการ เมื่อมีการสั่งการมาอย่างไรให้ด าเนินการตามนั้น 

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        1. เพื่อความโปรง่ใสในการท างาน 
        2. เพื่อป้องกันการทจุริต 
        3. เพื่อให้ได้งานตรงตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกจิการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนรว่มตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ /มาตรการ : แต่งต้ังประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามแผนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ 
๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ได้
ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่ อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ทราบถึงการท างานขององค์กร 

3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างดี 
 2. เพื่อให้ติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม และแก้ไขได้ตรงกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 4. เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนภาคประชาชนในการเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

6. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วน
ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 2. เพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล เช่น ระบบการตรวจสอบภายใน

สามารถตรวจสอบ ยับย้ัง หรือปอ้งกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ช่ือโครงการ / มาตรการ  : รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังน้ัน เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนจึงได้มีการ
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามก าหนด 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
         ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6.  วิธีด าเนินการ 
          1.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
          2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
          3.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
          4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน 
องค์ประกอบตามแบบ ปอ.3 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปอ.2 

5.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2651-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          2.  ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ

บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  : กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน

ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสง ค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลท าใหเ้กิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินทีถู่กต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
         ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
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5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6.  วิธีด าเนินการ 
          1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ป่าบอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกอง ค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 

 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทาง

ท่ีสามารถด าเนินการได้ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 

แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

1. ชื่อโครงการ / มาตรการ : การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
                                   เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
โดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่มได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่ น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล  (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
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 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหม้ีสว่นร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน
ต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอืน่เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมนิผลงานการเลือ่นระดับ/การเลือ่น
ต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม จะออกค าสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.
อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้ด าเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ออกค าสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ก าหนดเป็นระดับข้ันของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้า
ของข้ันตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทาง

ท่ีสามารถด าเนินการได้ 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-การจ่าย 

การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ 
                                  ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที ่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็
เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการข้ันตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต 
ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุ่ม 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีการด าเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองกุ่มท าให้เกิดความโปร่งใส  ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทาง

ท่ีสามารถด าเนินการได้ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม : การจัดหาคณะกรรมการจัดซือ้จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุ่ม จึงได้ด าเนินการสง่เสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชน 
โดยการก าหนดให้มีการจดัหาคณะกรรมการจดัซื้อจดัจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุก
ข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยน
สู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 2. เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ให้เกิด 
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้า
ร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมต รวจสอบ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งได้ก าหนดไว ้

1. ช่ือโครงการ /กจิกรรม : โครงการอบรม/ศึกษาดูงาน สมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่
ชุมชนจึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหน่ึงที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุ่ม ได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเอง
และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิน่ให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการท างานตาม
บทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 2. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีการด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการโดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารและขออนุมัติงบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น 
2. สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ แล้วด าเนินงานตามโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 500,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
 3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม

กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม : การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) ต้องผ่านความเห็นชอบ 
                                  จากสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุม่ เป็นการจัดท าแผน

ระยะสั้น ครอบคลุม ระยะเวลา ๔ ปี โดยการจัดท า ตามข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน เพื่อให้การพัฒนาท้องถ่ิน ได้เป็นไปแบบมีระบบข้ันตอน มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่มีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด วิสัยทัศน์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ วิสัยทัศน์อ าเภอ โดยการน าเอาข้อมูลที่ได้มาจากการจัดท า
ประชาคม รวมทั้งการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
น ามาประมวลผล และสรุปเป็นประเด็น น าเสนอต่อ ที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันใน
การพิจารณาก าหนดแนวทาง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน สามารถที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทิศทางที่ชัดเจนลด
การซ้ าซ้อน และท าให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ สามารถด าเนินการตรวจสอบ ควบคุมการด าเนินกิจการหรือ
โครงการในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความโปร่งใสและมีความพร้อมที่จะด าเนินการหากได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่มจะเกิดประโยชน์สูงสุด
หากได้ด าเนินงานไปตามแนวทางที่ได้ก าหนด ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม และแผนงานหรือโครงการที่วาง
ไว้อย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาต่อไป บนพื้นฐาน
ของการประหยัด แต่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอรา่งแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปตี่อสภาองค์การบริหารสว่นต าบลเพื่อใหค้วามเห็นชอบก่อนผู้บริหาร
ท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อไป 
 3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่างๆ  ให้พร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
พิจารณาให้เกิดความสัมพันธ์ เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

๒. เพื่อเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์แนวทางการพัฒนา
ในทุกระดับ 

๓. วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน เพื่อพิจารณาถึงปัจจัยภายในความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ เพื่อ
ส่งเสริมให้งานประสบความส าเร็จ และน าส่วนเสีย ข้อจ ากัด ความไม่พร้อมมาแก้ไขปรับปรุง 

๔. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมาย เป้าหมายการพัฒนาที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสี่ปี(แผนระยะสั้น) กับการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 

5. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 6. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้ส่วนร่วมในการท างาน 
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4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
แจ้งแนวทางการพัฒนา ท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและ ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ และ แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการ พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือ แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อ
จัดท าร่างแผนพัฒนา ท้องถ่ินสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน  
4. ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
5. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การ บริหารส่วนต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วน

ต าบลให้ผู้บริหาร ท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน 
แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อไป 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่มได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม

กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม : การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
เพ่ิมเติม ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การจัดการงบประมาณถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหัวใจส าคัญของการบริหารงานขององค์กร ทั้งนี้ เนื่องจาก

งบประมาณเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้น การวางแผนที่ดี การก าหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติงานล่วงหน้า 
การวิเคราะห์ ประเมินผลอย่างรอบคอบและเป็นระบบ การจัดล าดับความส าคัญของงาน จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งใน
การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กรอย่างสูงสุด 
 ประกอบกับตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ินั้น ได้มีการเช่ือมโยงงานและการ
ใช้จ่ายเงินเข้าด้วยกัน โดยก าหนดไว้เป็นตัวช้ีวัดหนึ่งขององค์กร ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนการ
บริหารจัดการงบประมาณ ตั้งแต่การจัดท าค าของบประมาณจนถึงการใช้จ่ายงบประมาณ   เพื่อสนับสนุนการท างาน
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  ซึ่งในการจัดท าค าของบประมาณของหน่วยงานในองค์กรนั้น    

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบวัตถุประสงค์ วิธีการ และต้นทุนใหม่ทุกครั้งที่มีการจัดท างบประมาณ 
2. เพื่อแสดงผลงานออกมาเป็นตัวเลข ที่สามารถวัดและประเมินผลความส าเร็จของแผนงานกับวัตถุประสงค์

หลักที่ต้องการได้อย่างชัดเจน และเป็นตัวเลขช้ีวัดว่าแผนงานน้ันสามารถด าเนินการ ได้หรือไม่ 
 3. เพื่อให้โอกาสได้ศึกษาและคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงภาวะแวดล้อมเพื่อน าไปปรับปรุงทิศทางการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอนาคตอย่างต่อเนื่อง  
4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลการส าเร็จของด าเนินงาน 

4. เป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

5. พ้ืนท่ีด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เจ้าหน้าที่งบประมาณ ตรวจสอบวิเคราะห์สถิติงบประมาณรายรับ-รายจ่าย จัดท าร่างงบประมาณ  

2. ผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณ และยื่นญัตติเสนอสภา อปท. 
 3. สภา อปท. พิจารณา (-ความเห็นชอบ ภายใน 60 วัน) 
 4. นายอ าเภอพิจารณาอนุมัติ 
 5. นายก อบต. ลงนามประกาศเป็นข้อบัญญัติ และประกาศเปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 สามารถน าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มาเป็นตัวก าหนดการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นเครื่องประเมินความส าเร็จได้เป็นอย่างดี  
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มิติท่ี 4 การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม : การจัดหาคณะกรรมการจัดซือ้จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุ่ม จึงได้ด าเนินการสง่เสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชน 
โดยการก าหนดให้มีการจดัหาคณะกรรมการจดัซื้อจดัจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุก
ข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยน
สู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 2. เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ให้เกิด 
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้า
ร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 95 ~ 

 

มิติท่ี 4 การเสริมสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เช่น มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกบัทุกภาค

ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 

1. ชื่อโครงการ /มาตรการ : แต่งต้ังประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามแผนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ 
๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ได้
ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ทราบถึงการท างานขององค์กร 

3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างดี 
 2. เพื่อให้ติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม และแก้ไขได้ตรงกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 4. เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนภาคประชาชนในการเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

6. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วน
ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 2. เพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 


