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คำนำ 

  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากข้ึนทุกปี 
เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการดำเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบและแผนของทางราชการ จะต้องการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่ว นร่วมในการรณรงค์และ         
ปลูกจิตสำนึก ค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และให้ผู้ปฏิบัติงาน      
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหา
ความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ จากปัญหาดังกล่าว คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  
ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ 
  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)ตามกรอบแนวทางดังกล่าว 
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                                 ส่วนที่ 1 

บทนำ 

 
  การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการดับ
ปัญหาที่สาเหตุซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่
ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 

 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่  
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
     5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
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 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ  
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

    สาเหตุและปัจจัยทีน่ําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้   
   1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทําให้
เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทําให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และ
มีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจบุันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทํา การทุจริตฉ้อราษฎร์  
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  ** หมายเหตุ : การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัย
ที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ละแห่งสามารถนํา SWOT 
Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม  
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2. หลักการและเหตผุล  
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง  

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติเป็นปัญหาลําดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่
เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (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 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ    
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ  ตัวอย่างแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ๕ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศ
ไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัย
หนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่า
การทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทํา
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ  เกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”      
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ  
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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           ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น  รูปธรรมในทาง

ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร  จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม 
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทาง  
การขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง  

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
      “ ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน 
             ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม  เลิศล้ำภูมิปัญญา ประชาชนมีส่วนร่วม ” 

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

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน  
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการ

ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

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

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง  

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เขม้แข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน  
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกัน
การทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวัง
การทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5 ปี) 

(พ.ศ. 2561-2565) 

 
แผนการปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุม่ 

  มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคคลในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น ฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ขององค์การบริ หารส่วนตำบล
หนองกุ่ม ตลอดจนเด็กและเยาวชน ได้มีการปลูกและปลุกจิตสำนึกและมีความตระหนักถึงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม การคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น 
 มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 1. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น เช่น ปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน และต่อตนเองอย่างเป็นธรรม       
มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
  1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
  1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 2. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  เช่น ผู้ประกอบกิจการและ
ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน 
  2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เช่น เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
  2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
  2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น ขับเคลื่อน
การดำเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
 3. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  3.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต เช่นการนำหลักสูตรโตไปไม่โกง มาปรับใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  3.3 สร้างจิตสำนึกและตระหนักให้มีจิตสาธารณะ เช่น เครือข่ายแกนนำเยาวชนบริการสาธารณะ 
เยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมการทำตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการส่วนต่าง ๆ 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 1.1 การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สาธารณชน 
 1.2 ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ

ความโปร่งใส 
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ

แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
3. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 4.3 ดำรงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบการทุจริต 
 5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา

บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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มิติที่ 3 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง สามารถรับฟังความคิดเห็น เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแกประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ

การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  

การจัดหาพัสดุ รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

 1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 2.1 มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ เช่น การจัดประชาคม 
สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม ,จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 

 2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ

เรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น การแก้ไขข้อร้องเรียนให้เหมาะสม ,การ
ติดตามเรื่องร้องเรียน ,การแจ้งผลเรื่องร้องเรียน ,การรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน 

3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ เช่น แต่งตั้งเป็น

กรรมการจัดทำแผนพัฒนา ,มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติ
ราชการ ,มีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ 

 3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 3.3 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น แต่งตั้งเป็น

กรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ,มีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ ,การมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการ 
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มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการของ 
           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด การส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
กำหนดไว้ ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริตและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
 1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล เช่น ระบบการตรวจสอบ

ภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือ

บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 
2. การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่

สามารถดำเนินการได ้
 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 

แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-การจ่าย 

การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ให้อยู่ภายในระเบียบ

ข้อบังคับของกฎหมาย 
3. การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ 
 3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม

กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
 4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เช่น มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ

กับทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 
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         แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 5 ป ี
(พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง 
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
 

1.1 การสร้างจิตสำนึก 1.1.1 จัดทำประกาศประมวล - - - - - 
และความตระหนักแก่ จริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจำ      
บุคลากรทั้งข้าราชการ และฝ่ายการเมือง      
การเมืองฝ่ายบริหาร 1.1.2 จัดทำคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับ - - - - - 
ข้าราชการการเมือง และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร      
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ 1.1.3 ให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน - - - - - 
ฝ่ายประจำขององค์กร ให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน      
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล      
 หนองกุ่ม      
       
1.2 การสร้างจิตสำนึก 1.2.1 โครงการ อบต. เคลื่อนท่ีพบ 80,000 80,000 80,000 20,000 - 
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 โครงการขุดลอกสระน้ำวังขอน - - - - - 
       
1.3 การสร้างจิตสำนึก  ๑.๓.๑ จัดทำหลักสูตร “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      
  จิตสำนึกเยาวชน ประชาชนไทยหัวใจ      
  เศรษฐกิจพอเพียง      
 รวม 12  กิจกรรม / โครงการ 680,000 680,000 680,000 680,000 - 
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       แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 5 ป ี
(พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร 
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ 
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนง 2.1.1 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการ - - - - - 
ทางการในการต่อต้าน ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง      
การทุจริตของผู้บริหาร ส่วนท้องถิ่นนักการเมือง      
2.2 มาตรการสร้าง 2.2.1 มาตรการการสร้างความ - - - - - 
ความโปร่งใสในการ โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล      
ปฏิบัติราชการ 2.2.2 ดำเนินการประเมินคุณธรรม - - - - - 
 และความโปร่งใสในการดำเนินงาน      
 ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and      
 Transparency Assessment : ITA)      
 2.2.3 จัดทำคู่มือประชาชนตาม - - - - - 
 พระราชบัญญัติการอำนวยความการ      
 สะดวกในพิจารณาอนุญาตขอทาง      
 ราชการ พ.ศ.2558      
2.3 มาตรการการใช้ 2.3.1 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่ - - - - - 
ดุลยพินิจและใช้อำนาจ 2.3.1 โครงการลดขั้นตอนการทำงาน - - - - - 
หน้าที่ให้เป็นไปตาม 2.3.2 มาตรการมอบอำนาจของนายก - - - - - 
หลักการบริหารกิจการ องค์บริหารส่วนตำบล      
บ้านเมืองที่ดี       
2.4 การเชิดชูเกียรติ 2.4.1 ได้รับเกียรติบัตรจาก - - - - - 
แก่หน่วยงาน/บุคคล กระทรวงวัฒนธรรม      
ในการดำเนินกิจการ 2.4.2 หน่วยอบรมประชาชน - - - - - 
การประพฤติปฏิบัติตน ประจำตำบลหนองกุ่ม      
ให้เป็นที่ประจักษ์ 2.4.3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  - - - - - 
 บ้านท่าแจง หมู่ท่ี 6      
2.5 มาตรการจัดการ 2.5.1 จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ - - - - - 
ในกรณไีด้ทราบหรือรับ ราชการ      
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ 2.5.1 ดำเนินการประเมินคุณธรรม - - - - - 
การทุจริต และความโปร่งใสในการดำเนินงาน      
 ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and      
 Transparency Assessment : ITA)      
 2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วย - - - - - 
 ตรวจสอบท่ีได้ดำเนินการตามอำนาจ      
 หน้าท่ีเพือ่การตรวจสอบ ควบคุม      
 ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การ      

 บริหารส่วนตำบล      
 2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน - - - - - 
 ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ      
 2.5.3 จัดต้ังศูนย์ดำรงธรรมองค์กร - - - - - 

 ปกครองส่วนท้องถิ่น      
 รวม 15  กิจกรรม / โครงการ - - - - - 
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       แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 5 ป ี
 (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม 
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม 
ของภาค 
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ 3.1.1 จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ - - - - - 
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง องค์การบริหารส่วนตำบล      
ที่เป็นการอำนวยความ 3.1.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - - - - - 
สะดวกแก่ประชาชนได้มี ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ      
ส่วนร่วมตรวจสอบการ ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน      
ปฏิบัติราชการตาม ตำบลหนองกุ่มและการรับเรื่อง      
อำนาจหน้าที่ขององค์กร ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง      
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 3.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซ้ือ  - - - - - 
ทุกขั้นตอน จัดจ้าง ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน       
 หอกระจายข่าว      
       
3.2 การรับฟังความ  3.2.1 จัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ - - - - - 
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 ทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน      
บริหารกิจการของ ตำบลหนองกุ่ม      
องค์กรปกครองส่วน 3.3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการ - - - - - 
ท้องถ่ิน จัดทำแผนชุมชน      

 3.3.2 แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น - - - - - 

 คณะกรรมการตรวจการจ้าง      

 3.3.3 แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น  - - - - - 

 คณะกรรมการติดตามแผนท้องถิ่น 
 

     

 รวม 10  กิจกรรม / โครงการ - - - - - 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 
 (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การเสริมสร้าง 
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

4.1 มีการจัดวาง 4.1.1 รายงานการติดตามและ - - - - - 
ระบบและรายงาน ประเมินผลการควบคุมภายใน      
การควบคุมภายใน 4.1.2 กิจกรรมการติดตามและ - - - - - 
ตามท่ีคณะกรรมการ ประเมินผลการควบคุมภายใน      
ตรวจเงินแผ่นดิน       
กำหนด       
       
4.2 การสนับสนุนให้ 4.2.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี - - - - - 
ภาคประชาชนมีส่วน ส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล      
ร่วมตรวจสอบการ การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ      
ปฏิบัติหรือการ บรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย      
บริหารราชการตาม 4.2.2 การมีส่วนร่วมในการ - - - - - 
ช่องทางที่สามารถ ตรวจสอบการรับ-การจ่าย การหา      
ดำเนินการได้ ประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ      
 4.2.3 การจัดหาคณะกรรมการ - - - - - 
 จัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน      
       
4.3 การส่งเสริม 4.3.1 โครงการอบรม/ศึกษาดูงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 - 
บทบาทการตรวจ สมาชิกสภาท้องถิ่น      
สอบของสภาท้องถิ่น 4.3.2 การจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
- - - - - 

 ต้องผ่านความเห็นชอบจาก      
 สภาท้องถิ่น      
 4.3.2 การจัดทำข้อบัญญัติ - - - - - 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี      
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี      
 เพิ่มเติมต้องผ่านความเห็นชอบ      
 จากสภาท้องถิ่น      
       
4.4 เสริมพลังการมี 4.4.1 การจัดหาคณะกรรมการ - - - - - 
ส่วนร่วมของชุมชน จัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน      
(Community) และ 4.4.2 แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วม - - - - - 
บูรณาการทุกภาค เป็นคณะกรรมการติดตามแผน      
ส่วน เพื่อต่อต้านการ ท้องถิ่น      
ทุจริต       
       
       
       

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

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิติที ่1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจำ และฝ่ายการเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279 บัญญัติว่า มาตรฐานทางจริยธรรม 

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่
กำหนดขึ้นในหมวดที่ 5 ลาตรา 78 (4) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม
และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ 
 แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดีระบุไว้ว่า 8.1.3 
พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริหารสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมทั้งจะว างมาตรการสำหรับ
ประเมินผล การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามผลงานเพ่ือให้เกิดขวัญและกำลังใจในการพัฒนา
ผลงาน และ 8.15 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพ่ือให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน   
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๑  มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรม     
ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย และ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม 

ปัจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีประกอบกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้แก่  

ข้อ 2 การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพ่ือส่วนรวม 
ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
ข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลศ มีความละอาย  
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         เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
ข้อ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองกุ่ม ทั้งนี้เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็น
ศรัทธา เชื่อถือไว้วางใจ ยกย่องและชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ความสำคัญ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล   

ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสำคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ความโปร่งใส 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)     

ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. เพ่ือปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้กับข้าราชการและพนักงานจ้าง 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม นำความรู้ ที่ได้รับ มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงานให้มี

คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

4. เป้าหมาย     
          1. คณะผู้บริหาร           
          2. พนักงานส่วนตำบล 
          3. ลูกจ้างประจำ           
          4. พนักงานจา้ง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีการดำเนินการ 
จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการบรรยาย 

  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ความสำคัญ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล    

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

จัดซื้อจัดจ้าง 
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่นต่อประเทศชาติและประชาชน  
4. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ ที่ได้รับมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันการทำงานให้มีคุณลักษณะ

เป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : จัดทำคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร 

2. หลักการและเหตุผล 
          ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ
และเป็นกลไกหลักในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข
หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หาก
คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มี
จิตสำนึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์
ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์              
แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการ
การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบย่าง ประกอบกับอนุสนธิ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความ
ประพฤติของตน ได้แก่ 
          1.  พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
          2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
          3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
          4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
          5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
          ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 
          ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมข้อบังคับ 
และระเบียบ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองกุ่ม จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ขึ้นมา 

3.  วัตถุประสงค ์ 
          1.  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ข้อบังคับ และระเบียบ ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้นำหลักดังกล่าว ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
          2.  เพ่ือให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน 
มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
          3.  เพ่ือเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 
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4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
          2. พนักงานส่วนตำบล 
          3. ลูกจ้างประจำ 
          4. พนักงานจ้าง 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  

6.  วิธีการดำเนินการ 
          1. วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการ 
          2. ดำเนินการ 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          1.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้นำหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ข้อบังคับ และระเบียบ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
          2.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มีจริยธรรม 
ข้อบังคับ และระเบียบ เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์
ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
          3.  เกดิประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม : ให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ 
                                  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำ
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้ง
ในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้
หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลหนองกุ่ม  เพ่ือให้พนักงานทุกคนทำงาน
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพ่ื อไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าบอน 
 3. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มีจิตสำนึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
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4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีการดำเนินการ 
 จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 

1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม ล้วนแล้วเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนใน
ระดับรากหญ้ามากที่สุด  และเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา  อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ในการพัฒนา
ตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม  รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของ อบต. การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ได้
รับทราบข่าวสาร มีส่วนรับรู้แสดงความคิดเห็น และนำข้อมูลจากการทำเวทีประชาคมดังกล่าวมาจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐ  ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุ่ม  จึงได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ประจำปี
งบประมาณขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่าง ๆ 
ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ยังได้ให้บริการกับ
ประชาชนในงานด้านต่างๆ  คือ ส่วนการคลังได้ให้บริการรับชำระภาษีท้องที่และภาษีอ่ืนๆ และส่วนโยธาให้บริการ
เกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ โดยประสานงานร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอ 
เกษตรอำเภอ สถานีตำรวจภูธร และหน่วยงานอ่ืนๆ ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะ
ผู้บริหาร ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 

๓.  วัตถุประสงค ์
   1. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
               2. เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 
               3. เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
              4. เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการอ่ืนๆ 
                5. เพ่ือประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ 
               6. เพ่ือสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบท่ีกฎหมายกำหนดไว้ 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  จำนวน  ๑๖  หมู่บ้าน  

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  จำนวน  ๑๖ หมู่บ้าน   
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๖. วิธีการดำเนินการ 
  1. เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 2. จัดประชุมพนักงานส่วนตำบลเพ่ือวางแผนการให้บริการ  ออกคำสั่ง/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 3. ประสานงานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เช่น รพ.สต. , สภ.บ่อพลอย , พัฒนาชุมชนอำเภอ ฯลฯ 
 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยใช้เสียงตามสาย  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือแจ้งกำนัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพ้ืนที่ และใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 5. ออกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการประชาชนตามกำหนดการ  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 
   (๑) จัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม   
   (๒) รับชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
   (๓) รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ และตอบปัญหา
ของประชาชน   
    (๔) ชี้แจงข้อราชการ และนโยบายของผู้บริหารให้ประชาชนทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน  ๘๐,๐๐๐.-  บาท   

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม    

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเองเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุ่ม  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารับบริการการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
 3. ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที 
 4. ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
 5. ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล 
 6. ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาให้บริการ   
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 

1.2.1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : การแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ ที่จะบริหารสัญญาจ้าง

ก่อสร้างให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ทำหน้าที่ “กรรมการตรวจการจ้าง”  และ “ผู้ควบคุมงาน”  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดไว้และเข้าใจในเงื่อนไข
ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
อำนาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือบุคคลอ่ืน 
นอกจากนี้ อาจจะต้องรับผิดในทางแพ่ง อาญา วินัยฯ หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
            ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ “กรรมการตรวจการจ้าง”  และ/หรือ “ผู้ควบคุมงาน”    
มีความรู้มีความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง จึงขอนำระเบียบและสาระสำคัญที่ควร
ทราบมากล่าวไว้เพ่ือนำไปใช้ประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

ดังนั้น ในการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เน้นความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และเพ่ือให้งานที่ออกมาตรงตามมาตรฐาน ตามวัตถุประสงค์ท่ี
วางไว้  

๓.  วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานชุมชน/
หมู่บ้าน สามารถรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข สามารถรับรู้การปฏิบัติงานของทาง
หน่วยงานราชการ และเพ่ือความโปร่งใส 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการดำเนินการ 
     (1) ศึกษาเงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญา แบบรูปรายละเอียดการก่อสร้าง เอกสารแนบท้ายสัญญา  
ให้เข้าใจก่อนกำการตรวจการจ้าง เช่น 
                        - มีเอกสารแนบท้ายสัญญาอะไรบ้าง เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หากข้อความใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดกับในสัญญาให้ใช้ข้อความตามสัญญา กรณีข้อความเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดกันเอง ผู้รับ
จ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
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                        - เงื่อนไขการจ่ายเงิน การจ่ายเงินล่วงหน้า การหักเงินประกันผลงาน การปรับ ฯลฯ ในสัญญา
กำหนดไว้อย่างไร 
                  (2) ทำการตรวจการจ้างตามหน้าที่ที่กำหนด ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 72 (ตามข้อ 1.2  –  ข้อ 1.3) 
                  (3) ทำการตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ไม่เกินระยะเวลาตามที่ระเบียบฯ กำหนด (ตามข้อ 1.4) 
                  (4) ลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงาน  (Payment)  และใบแจ้งสงวนสิทธิ์การปรับตามสัญญาจ้าง 
ข้อ 17 (กรณีมีการปรับ) 
                  (5) จะต้องเป็นผู้ให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ กรณีมีการแก้ไข
สัญญา หรือ ขยายระยะเวลาทำการ  หรือการงด หรือลดค่าปรับ ตามนัยหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร(กวพ) 
1305/ว 11948 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2543 
                  (6) การตรวจการจ้างคณะกรรมการฯ ต้องมาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มติของคณะกรรมการฯ ต้องเป็นเอกฉันท์ 
กรณีมีกรรมการบางคนมีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของสัญญา (หัวหน้าส่วนราชการ) 
พิจารณาสั่งการ เมื่อมีการสั่งการมาอย่างไรให้ดำเนินการตามนั้น 

 7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        1. เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน 
        2. เพือ่ป้องกันการทุจริต 
        3. เพื่อให้ได้งานตรงตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรฐานที่กำหนด  
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
 1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ และถือเป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากขยะมูลฝอยเป็นผลจาก
การที่ประชาชนได้ใช้สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และมีการหีบห่อ หรือสิ่งของใช้แล้วหรือเหลือใช้ ก็นำมาท้ิงเป็นขยะ 
นอกจากนั้น กระบวนการในการเก็บ ขน และกำจัดขยะ ก็มีความสำคัญต่อการก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือก่อให้เกิด
มลพิษกับสิ่งแวดล้อมได้ หากไม่มีการควบคุมการกำจัดขยะที่ถูกต้อง หรือนำขยะหรือของเสียอันตรายมาทิ้งรวมกับ
ขยะมูลฝอย 
 ขยะเป็นปัญหาที่รัฐบาลเห็นความสำคัญและยกเป็นวาระแห่งชาติ และได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน
พิเศษ 189 ง ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 และมีหนังสือสั่งการรวมถึงแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557  โดยมีการกำหนด
ขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 
  1. กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤติ (มูลฝอยเก่า) 
  2. สร้างรูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) โดยเน้นการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และการกำจัดขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3. วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยเน้นการสร้างวินัยในชาติมุ่ง
สู่การจัดการอย่างยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะ 
ทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถในการจัดเก็บ

ขยะกลับมีไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการนำไปกำจัด
โดยวิธีกองบนพ้ืนซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ 

1. อากาศเสีย เกิดจากการเผามูลฝอยกลางแจ้งทำให้เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ 
2. น้ำเสีย เกิดจากการกองมูลฝอยที่ตกค้างบนพ้ืนเมื่อฝนตกจะเกิดน้ำเสียซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำทำให้เกิดภาวะ

มลพิษทางน้ำ 
3. แหล่งพาหะนำโรค จากมูลฝอยตกค้างบนพื้นจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะนำ

โรคติดต่อทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
4. เหตุรำคาญและความไม่น่าดู จากการเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากของเสียอันตราย 
ของเสียอันตราย หมายถึงของเสียที่มีส่วนประกอบหรือเจือปนด้วยวัตถุอันตราย ซึ่งตามพระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย พ.ศ. 2535 ระบุว่ามี 10 ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง พันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุ ที่
ก่อให้เกิดการระคายเคืองและวัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใดอาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม 
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ปัญหามลพิษจากของเสียอันตราย ท่ีสำคัญซ่ึงกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
มีดังนี้ 
  1. ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ สารเคมี เศษวัตถุดิบ เศษผลิตภัณฑ์ น้ำเสีย อากาศเสีย  
  2. ของเสียอันตรายจากสถานพยาบาล ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อ เศษชิ้นส่วนอวัยวะต่าง ๆ เศษเนื้อเยื่อ สาร
กัมมันตรังสี ซากสัตว์ทดลองและสิ่งขับถ่ายหรือของเหลวจากร่างกายผู้ป่วย  
  3. ของเสียอันตรายจากบ้านเรือน เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว ได้แก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์ น้ำยาทำ
ความสะอาด เครื่องสุขภัณฑ์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ สารเคมี กำจัดแมลง  
  4. ของเสียอันตรายจากภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ภาชนะบรรจุสารเคมี ประเภทสารเคมี กำจัดศัตรูพืช 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จึงจัดทำโครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงการรักษาประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในหมู่บ้าน มาช่วยกันส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีโดยมี
จุดประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ   วิธีการลด
ปริมาณขยะ การคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่  การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมทั้งขยะในหมู่บ้านมีปริมาณลดลง จาก
การที่ประชาชนนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติคัดแยกขยะจากต้นทาง  
3.  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านมีจิตสำนึกและตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การมีความรู้เกี่ยวกับขยะ
ประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ    

2. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 
4. เพ่ือให้ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง 
5. เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน  

4. เป้าหมาย                  
ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม    

5. วิธีการดำเนินการ 
1. ดำเนินการฝึกอบรมผู้นำชุมชนหมู่บ้าน 
2. มีถังขยะตามจุดต่างๆ และมีการแยกประเภทขยะ 
3. มีการรณรงค์เรื่องขยะ การทิ้ง การกำจัด การคัดแยก เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
4. รายงานประเมินผล/สรุปผลการดำเนินงาน 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ    
 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2565)   

8. งบประมาณดำเนินการ 
          80,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์                                    
1. ประชาชนในหมู่บ้าน มีความรูเ้กี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบ 
    ที่เกิดจากขยะ    
2. ประชาชนในหมู่บ้าน มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ 
3. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 
4. ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายเรียนรู้ในการบริหารจัดการตนเองในการคัดแยกขยะ 
5. ขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
 1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องแผนการ
ปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.2 ปรับปรุงรายได้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับ โครงสร้างภาษีอาทิการขยายฐานภาษีการกำหนด
อัตราภาษีการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีการเพ่ิม ประเภทภาษี หรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได้รูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาวและมีแหล่ง รายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ 4.3 ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐแบ่ง จัดสรร หรือจัดเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้าง ภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การกำหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผลของการจัดเก็บ ภาษีแต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพ่ิมภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่งจัดสรรหรือ
เก็บเพ่ิมให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้
หลักเกณฑ์การ จัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่มต้องสะท้อนแหล่งกำเนิดของภาษีนั้นๆ เป็นสำคัญ  
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บ
รายได้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรม  จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกำหนดมาตรฐานจูงใจให้
ประชาชนผู้เสียภาษีมาชำระภาษี โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าจำนวนเงินที่ได้จากการเสีย
ภาษีของประชาชนจะนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นประกอบกับได้  จัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีประจำปี ซึ่งได้
กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดเก็บภาษีเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บ
ภาษีประจำปี ทำให้ต้องออกให้บริการประชาชน และเพ่ือการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ นั้น เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ีให้จัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จึงเห็นความสำคัญของการออกให้บริการ ประชาชนผู้มีหน้าที่
เสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม และเพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนตำบลหนอง
กุ่ม โดยออกบริการจัดเก็บภาษีถึงพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน จึงได้จัดทำโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

๓.  วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี  

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการชำระภาษี และข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับการชำระภาษี  
3. เพ่ือเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนมาชำระภาษีตรงเวลา  
4. เพ่ือสำรวจพื้นที่จริงและได้ข้อมูลจริงที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือนำมาคิดประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
5. เพ่ือเร่งรัดและจัดเก็บภาษีประจำปี ได้ตามเป้าหมายทีก่ำหนด  
6. เพ่ือดำเนินการชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีต่างๆให้ประชาชนเข้าใจ  และเห็นถึง

ความสำคัญของการชำระภาษี  
7. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีจัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม   

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการดำเนินการ 
1. เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. แจ้งเพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ใน  สังกัดรับทราบใน

โครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ  
3. ประสานงานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในชุมชน  เพ่ือเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
5. ดำเนินการตามโครงการ  
6. ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
          เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ –  เดือนมีนาคม  ของทุกปี 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนผู้มาเสียภาษีต่างได้รับความสะดวกจากการปรับปรุงกระบวนการทำงาน  ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการชำระภาษี  

2. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ทราบถึงบทบาทหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับในการเสียภาษีให้แก่ท้องถิ่น  
3. ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการเสียภาษีแต่ละประเภท  
4. ได้สำรวจพื้นที่จริง และได้ข้อมูลจริงที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือนำมาคิดประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
5. การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ไปตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  
6. ประชาชนเข้าใจการชำระภาษีและข้อมูลต่างๆที่เก่ียวกับการชำระภาษีมากยิ่งข้ึน  
7. การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 

1.2.3  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : โครงการขุดลอกสระน้ำวังขอน 

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากบ้านหนองแดง ตำบลหนองกุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ทำ

การเกษตร ได้แก่ การทำนา เป็นหลัก โดยอาศัยน้ำทำการเกษตรจากฝายทดน้ำบ้านหนองแดง ซึ่งเป็นฝายที่ก่อสร้าง
โดยโครงการชลประทานกาญจนบุรี ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลำตะเพินและมีพ้ืนที่รับประโยชน์จาก
ฝายทดน้ำ ประมาณ 1,200 ไร่ โดยมีเกษตรกรอยู่  2 ฝั่งแต่ในฤดูแล้ง เกษตรกรจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาด
แคลนน้ำเพ่ือการเกษตรและอุปโภค-บริโภค โดยแล้งซ้ำซากประจำทุกปี ซึ่งพระดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ท่านทรงให้ความสำคัญในเรื่องน้ำ เป็นหัวใจหลักในการทำเกษตร รวมถึงการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ 

ในพ้ืนที่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 มีฝายทดน้ำอันเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจะสามารถขยาย
ผลในหลักองค์ความรู้ 6 มิติ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ประกอบด้วยองค์ความรู้ ด้าน น้ำ 
ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่าและสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อเกษตรมีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคแล้ว        
ก็สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
ต่อไป 

๓.  วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บน้ำในสระไว้ใช้ในการทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค  

 2. เพ่ือต่อยอดและขยายผลตามแนวทางพระราชดำริในหลักองค์ความรู้ 6 มิติ ของพระบาทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ประกอบด้วยองค์ความรู้ ด้าน น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่าและสิ่งแวดล้อม 
 3. เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรนอกฤดูกาล ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 โครงการขุดลอกสระน้ำวังขอน 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการดำเนินการ 
  - ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี  

- การประชุมคณะทีมงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ตามแนวพระราชดำริ 
- สำรวจพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน 
- สรุปผลการดำเนินโครงการ 
- ประเมินผลการดำเนินโครงการ         

 7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 
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8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        1. เกษตรกร มีน้ำใช้ในการเกษตร 
        2. จำนวนพื้นที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น 10 ไร่ 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : จัดทำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” แก่เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ 

2. หลักการและเหตุผล 
มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝัง ให้เด็กเติบโตเป็น ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เปี่ยมไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา 

เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรักในความถูกต้อง และเป็น
ธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ขาดเสียมิได้ ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และต่อการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น สังคมและประเทศ 

๓.  วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสันติบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม   2. 

เพ่ือสร้างจิตสำนึกคุณธรรมของนักเรียน ให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน รู้จักจำแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิด
และความถูกต้อง เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น  

3. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การรู้
รับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง  

4. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน ให้คิดเป็นและปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 

4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการดำเนินการ 
 1. ครูเล่านิทาน  
 2. นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 3. ครูสรุปถึงโทษของการประพฤติทุจริต ไม่ซื่อสัตย์ จะได้รับผลอย่างไร  

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความไม่ซื่อสัตย์ คดโกง และโทษของการประพฤติทุจริต 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในความซ่ือสัตย์ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น   

2. หลักการและเหตุผล  
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่เป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคนและสังคม 
โดยทำหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝัง
ธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว เพ่ือให้สมาชิกครอบครัวมี
พัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ 
 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตคนในตำบลและคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการดำเนิน
ชีวิตและวิถีวัฒนธรรม  ต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบ
วัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการให้ความสำคัญกับเงินตราเป็นตัวตั้ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว            
มีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว ครอบครัวไทยมีความอ่อนแอลงเรื่อยๆ สัมพันธภาพและความเกื้อกูลของคน
ในครอบครัวลดน้อยลง  พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถทำหน้าที่อบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคน
ดีมีการเจริญเติบโตตามวัยได้  

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม   จึงได้จัดทำโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น โดยมี
แนวทางร่วมกันที่จะส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม  
จริยธรรม และเห็นสมควรปลูกฝังอย่างต่อเนื่องในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยเริ่มจากเด็กที่เยาว์วัยเป็นต้นมา 
และเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งในการดูแลชุมชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑.  เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว ให้มีความรักความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ทักษะให้เหมาะสมกับวัย   
 ๓.  เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตร 

4. เป้าหมาย  
 ประชาชนในพื้นท่ีตำบลหนองกุ่ม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีดำเนินการ 
จัดอบรมให้ความรู้ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565) 



~ 36 ~ 

 

8. งบประมาณ 
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  20,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม   

10.  ตัวช้ีวัด 
 1.  พัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว  และชุมชนให้มีความรักความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง 
 2.  ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ทักษะให้เหมาะสมกับวัย 
 3.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตร 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.2 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ :  หมู่บ้านรักษาศีล 5   

2. หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย  ประกอบด้วยการกระทำ
ผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  การระบาดของสิ่งเสพติดและอบายมุข 
การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  และการจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันหลัก
ของชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตสำนึก  ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรมอันจะส่งผลให้สังคมเกิด
ความขัดแย้ง 

คณะสงฆ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  มีดำริที่จะ
เสริมสร้ างความปรองดองและสมานฉันท์ ของคน ในชาติ ให้ เกิ ดความสงบ  สั น ติ สุ ข  มี ความสามั คคี  
กลมเกลียวกัน  โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล  ๕  มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน  กอรป
กั บ คณ ะรั กษ าความส งบ แห่ งช าติ  (ค สช .) ได้ ให้ แน วท างใน การแก้ ไขปั ญ ห าดั งกล่ าว  ด้ วยก าร ให้  
ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และทำให้ประชาชน  มีความรักความ
สามั คคี กั น  เริ่ มจากครอบครัว  หมู่ บ้ าน  ตำบล  อำเภอ จั งหวัด  ซึ่ งจะนำพาประเทศก้ าว ไปข้ างหน้ า 
อย่างปลอดภัยและยั่งยืน 
   สำนั ก งาน พ ระพุ ท ธศาสน าแห่ งช าติ  ใน ฐาน ะห น่ วย งาน ราชการที่ มี ภ ารกิ จ ใน ก ารส่ ง เส ริ ม  
ให้สั งคมไทยมีศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงได้ กำหนดกิจกรรม 
ใน ก ารส นั บ ส นุ น ส่ ง เส ริ ม ให้ เด็ ก  เย า ว ช น  แ ล ะป ระช าช น ทุ ก เพ ศ ทุ ก วั ย ได้ น ำห ลั ก ธ ร รม ค ำส อ น 
ทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเน้นการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุน  
ให้มี “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ขึ้นในทุกส่วนของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบ-แห่งชาติ 
(คสช.) ที่มอบภารกิจให้ส่วนราชการสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชนในชาติ 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 
๒. เพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  ให้กับประชาชน 
๓. เพื่อให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
๔. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก รักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ให้เป็น

สถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในตำบลหนองกุ่ม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ในตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีการดำเนินการ 
๑.  สำรวจประชากรในตำบลหนองกุ่ม 
๒.  รับสมัครโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5  

 ๓.  รวบรวมเอกสารใบสมัครส่งอำเภอบ่อพลอย 
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7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565) 

8. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด  องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองกุ่ม   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนมีจิตสำนึกและได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม  ถิ่นกำเนิด

ของตนเอง ด้วยการสร้างความรักความสามัคคี ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

๒. ประชาชนไทยทุกหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล และสังคมมีความรักความเข้าใจ เคารพในความคิดเห็นของกัน
และกัน มีความเอ้ือเฟ้ือ เป็นสังคมเครือญาติ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๓. ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
๔. ประชาชนมีความตระหนัก รักปกป้อง เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะส่งผลให้

ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.3 สร้างจิตสำนึกและตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปลูกจิตสำนึกเยาวชน ประชาชนไทยหัวใจ
เศรษฐกิจพอเพียง    

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ทําให้เกิดปัญหาเช่น 

ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทย
ไม่เห็นความสําคัญของ การศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ 
ดังนั้นจึงควรทําให้เด็กและเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม  โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่ง
เป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลหนองกุ่ม  (กิจกรรมส่งเสริม   
การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพ่ือปลูกฝัง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้ อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จัก  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม และ
จริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้  
   2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
   3. เพ่ือส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่  
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

4. เป้าหมาย  
   เยาวชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
   1. จัดทําโครงการ  
   2. ดําเนินการตามโครงการ  
   3. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  
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6. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

7. งบประมาณดําเนินการ 
  500,000.- บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. เยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้  
  2. เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึ้นได ้ 

  3. เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1    แสดงเจตจำนงทางการในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สาธารณชน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่ วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้
นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบ
กฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้างความขมขื่น
ใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก 
และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่ คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  

แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมี ได้ไม่มากเท่ากับที่
คนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

๓.  วัตถุประสงค ์
          เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการ
จัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 

4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
1. ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

 2. มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการดำเนินการ 
 1. ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 

2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 3. จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 7. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

8. รายงานผลการดำเนินงาน 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9.  ผูร้ับผิดชอบ 
          สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
           ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
            - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 
          ผลลัพธ์ 
            - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
            - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



~ 43 ~ 

 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2    มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
          2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เป็นบุคลากรที่มี
ความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือ
นำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4. เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล   
 2. นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 3. ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล    
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2    มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
                                    (Integrity and Transparency Assessmeat : ITA) 

2. หลักการและเหตุผล 
ป ัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงานของภาครัฐที่มีการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส มีการบริหารงานอย่างไม่

มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นอย่างมากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบและความ
เสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน 
ป.ป.ช.) จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือ ที่จะบ่งชี้ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และต่อมาได้พัฒนาเป็นระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๓.  วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปีงบประมาณ 
๒. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ 
3. เพ่ือให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ  
4. เพ่ือให้ได้แนวทางการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  การดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม   

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการดำเนินการ 
1. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมส่งแบบประเมินสําหรับ

หน่วยงานและคําอธิบายการตอบแบบประเมิน พร้อมแจ้งชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน  
2. จัดทําบัญชีรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนบัญชีรายชื่อบุคลากรภายใน หน่วยงานจาก

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดส่งมาตามจํานวนที่กําหนด  
3. จัดเก็บข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ตามแบบประเมินเชิงประจักษ์สําหรับหน่วยงาน Evidence- 

Based Integrity and Transparency Assessment  
4. จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มสํารวจตัวอย่าง (Sample Survey Research) เกีย่วกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง

ทีต่อบคําถามตามแบบประเมิน 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/พิจารณาการอุทธรณ์ของหน่วยงานท ี่ เข้ารับการประเมิน (กรณีมีการอุทธรณ์)  



~ 46 ~ 

 

7. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ต่อสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ก.พ.ร.  

8. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานให้แก่
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

 7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  

2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญในการถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณ และ
จริยธรรมเพิม่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



~ 47 ~ 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2    มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : จัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา 
                                 อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

2. หลักการและเหตุผล 
 แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ไดนําหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนหลักการสําคัญ
ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ การสรางใหเกิดความโปร
งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่เปดเผย ขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ เพื่อ
เปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญ คือ การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 

๓.  วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคําขอสถานที่ใหบริการ 
 2. เพ่ือลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  
 3. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันของ
ประเทศ  
 4. เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 หนวยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชนตองมายื่น
คําขออนุญาตกอนดําเนินการใดมีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนและนําไปใชในการใหบริการประชาชน 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการดำเนินการ 
 1. ยื่นคำขอรับบริการ  2. ตรวจสอบคำขอ  3. รับบริการ 

 7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เพ่ือใหหนวยงานของรัฐเขาใจและทราบแนวทางในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน  

2. เพ่ือใหการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนเปนไปอยางถูกตองและเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม เจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 



~ 48 ~ 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.3    มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องแผนการ
ปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.2 ปรับปรุงรายได้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับ โครงสร้างภาษีอาทิการขยายฐานภาษีการกำหนด
อัตราภาษีการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีการเพ่ิม ประเภทภาษี หรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได้รูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาวและมีแหล่ง รายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ 4.3 ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐแบ่ง จัดสรร หรือจัดเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้าง ภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การกำหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผลของการจัดเก็บ ภาษีแต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพ่ิมภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่งจัดสรรหรือ
เก็บเพ่ิมให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้
หลักเกณฑ์การ จัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่มต้องสะท้อนแหล่งกำเนิดของภาษีนั้นๆ เป็นสำคัญ  
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บ
รายได้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรม  จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกำหนดมาตรฐานจูงใจให้
ประชาชนผู้เสียภาษีมาชำระภาษี โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าจำนวนเงินที่ได้จากการเสีย
ภาษีของประชาชนจะนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นประกอบกับได้ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีประจำปี ซึ่งได้
กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดเก็บภาษีเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บ
ภาษีประจำปี ทำให้ต้องออกให้บริการประชาชน และเพ่ือการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ นั้น เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ีให้จัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จึงเห็นความสำคัญของการออกให้บริการ ประชาชนผู้มีหน้าที่
เสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม และเพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนตำบลหนอง
กุ่ม โดยออกบริการจัดเก็บภาษีถึงพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน จึงได้จัดทำโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

๓.  วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษ ี 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการชำระภาษี และข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับการชำระภาษี  
3. เพ่ือเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนมาชำระภาษีตรงเวลา  
4. เพ่ือสำรวจพื้นที่จริงและได้ข้อมูลจริงที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือนำมาคิดประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
5. เพ่ือเร่งรัดและจัดเก็บภาษีประจำปี ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  
6. เพ่ือดำเนินการชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีต่างๆให้ประชาชนเข้าใจ  และเห็นถึง

ความสำคัญของการชำระภาษี  
7. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม   

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการดำเนินการ 
1. เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. แจ้งเพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้ าง ใน สังกัดรับทราบใน

โครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ  
3. ประสานงานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในชุมชน เพ่ือเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
5. ดำเนินการตามโครงการ  
6. ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
          เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ –  เดือนมีนาคม  ของทุกปี 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนผู้มาเสียภาษีต่างได้รับความสะดวกจากการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการชำระภาษี  

2. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ทราบถึงบทบาทหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับในการเสียภาษีให้แก่ท้องถิ่น  
3. ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการเสียภาษีแต่ละประเภท  
4. ได้สำรวจพื้นที่จริง และได้ข้อมูลจริงที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือนำมาคิดประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
5. การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ไปตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  
6. ประชาชนเข้าใจการชำระภาษีและข้อมูลต่างๆที่เก่ียวกับการชำระภาษีมากยิ่งข้ึน  
7. การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.3    มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : โครงการลดขั้นตอนการทำงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองกุ่ม จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ตามกฎหมายเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2. เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3. เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 4. เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มให้สั้นลง 
 2. ประชาชนในพื้นท่ีตำบลหนองกุ่ม 
 3. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 5. ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 
ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
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6. วิธีดำเนินการ  
 1. สำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุ งขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 2. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่  
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที ่
 2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4. ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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 2.3    มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทำให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ 
เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ ม จึงได้กำหนด
มาตรการให้มีการมอบอำนาจของนายก ให้รองนายก ปลัด ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
 3. เพื่อให้งานดำเนินการได้สะดวกและบรรลุวัตถุประสงค์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอำนาจ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีดำเนินการ 
 ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก  ปลัด  ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ 
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 2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม 

2. หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนำในการส่งเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนำผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุใน
ทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นใน
ชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3. เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้องค์กร/หน่วยงาน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีตำบลหนองกุ่ม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในพ้ืนที่อบต.หนองกุ่ม 
 2. จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ กับจังหวัด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองกุ่ม 

2. หลักการและเหตุผล 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย นับตั้งแต่บรรพบุรุษ วัดนอกจากจะเป็นบุญสถานและเป็นสำนัก

อยู่ประจำของภิกษุสงฆ์สามเณร ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชานในท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งเป็นที่ดำเนินการอบรมแนะนำ
สั่งสอนสรรพวิชาต่าง ๆ และเพ่ือสงเคราะห์แก่ประชาชนโดยทั่วไป อีกประการหนึ่ง เนื่องจากพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๗(๓) บัญญัติให้เจ้าอาวาสมีหน้าที่เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัย 
แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ คณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคมจึงได้ออกระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรม
ประชาชนประจำตำบล พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือสงเคราะห์แก่ประชาชนในแต่ละชุมชน โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน 
    

3.  วัตถุประสงค์ 
๑. ประชาชนต้องได้รับการพัฒนาจิตใจให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจและปฏิบัติตามหลักธรรมทาง 

พระพุทธศาสนาและสามารถดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข โดยมีการเผยแผ่หลักธรรมไปสู่ประชาชนใน
รูปแบบที่หลากหลายกว้างขวางและต่อเนื่อง 
  ๒. การศึกษาของคณะสงฆ์ต้องยกระดับให้มีคุณภาพสูงขึ้นรวมทั้งขยายผลออกไปให้กว้างขวางทั่วถึงทุกวัด 
  ๓. ศาสนสถานสำหรับพระพุทธศาสนา คือ วัดต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นแกนนำไนการเผยแผ่หลักธรรม 
และให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน สามารถสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนในทุกๆ ด้านที่ไม่ขัดต่อกฏหมายและพระธรรมวินัย 
  ๔. ระดมสรรพกำลังจากศาสนิกชนและองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ให้มีส่วนร่วมทำนุบำรุงอุปถัมภ์ใน
กิจการพระศาสนาซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคนรวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์การ 
ทางพระพุทธศาสนาด้วยกันและองค์กรอ่ืนๆ เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืน 
  ๕. เร่งรัดพัฒนาการด้านบริหารงานพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาและเพ่ือให้
บุคลากรทางพระศาสนาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 4.  เป้าหมาย 
          ประชาชนในตำบลหนองกุ่ม 

5. พื้นที่ดำเนินงาน 
 พ้ืนที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  

 6.  วิธีดำเนินการ 
๑. สนับสนุนให้พระภิกษุและผู้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการรับรองจากทางราชการและคณะสงฆ์ 

จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
อย่างทั่วถึง 
  ๒. จัดทำแผนการเผยแผ่หลักธรรมให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสร้างเครือข่ายการดำเนินงานเผยแผ่
หลักธรรมให้ครอบคลุมกลุ่มคนทุกระดับ 
  ๓. ส่งเสริมให้สถาบันทางพระพุทธศาสนาและองค์กรที่เก่ียวข้องภาครัฐและเอกชนมีบทบาทในการเผยแผ่
หลักธรรมแก่ เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา  ครูอาจารย์ ข้าราชการ และ ประชาชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
  ๔. ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมการฝึกสมาธิแก่เยาวชน นักเรียน นสิิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
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  5. จัดดำเนินการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่ประชานเพื่อสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใน
รูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับเพศและวัยของกลุ่มคนทุกระดับ 
  6. ส่งเสริมให้มีการประกอบศาสนพิธีให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศานาในโอกาสต่าง ๆ  
เช่น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565) 

8.  งบประมาณในการดำเนนิการโครงการ 
            ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนตำบล            

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. การเผยแผ่หลักธรรมสู่ประชาชนของหน่วยงาน อ.ป.ต. 
2. การพัฒนาศาสนสถานให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการเผยแผ่หลักธรรม 
3. การระดมสรรพกำลังทำนุบำรุงอุปถัมภ์พระศาสนา 
4. หลักธรรมสำหรับการพัฒนา 
5. การเสริมสร้างภูมิปัญญาไทย 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 

2. หลักการและเหตุผล 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนิน

ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรง
เน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทำการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืช ใช้สอย ในลักษณะ
ของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่าย ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมาก
ขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ต้องหันกลับมาทำการเกษตรเพ่ือการ
บริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทำให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สำคัญสามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขาย
เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลป่าบอน  คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำ
และต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่ งยืน จึงได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร   ถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกร 

4. เป้าหมาย 
 หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

5. ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจำตำบลหนองกุ่ม 
 2. ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง    
 3. ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565)  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ผลลัพธ์ 
 1. เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดำริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ และนำกลับไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.  ระดับความสำเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ
ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ   
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5    มาตรการจัดการกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

1. โครงการ/กิจกรรม : จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
          จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม 
แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จึงจัดทำมาตรการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ที่กำหนดดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็นการ
พัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 
3.  วัตถุประสงค ์ 
          1.  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
          2.  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการนำไปยึดถือและปฏิบัติ 
          3.  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส           
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลง 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
6.  วิธีการดำเนินการ 
          1.  จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร 
          2.  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร 
          3.  ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ           
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9.  ผูร้ับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
           - มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5    มาตรการจัดการกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
                                    (Integrity and Transparency Assessmeat : ITA) 

2. หลักการและเหตุผล 
ป ัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงานของภาครัฐที่มีการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส มีการบริหารงานอย่างไม่

มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นอย่างมากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบและความ
เสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน 
ป.ป.ช.) จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือ ที่จะบ่งชี้ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และต่อมาได้พัฒนาเป็นระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๓.  วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปีงบประมาณ 
๒. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ 
3. เพ่ือให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ  
4. เพ่ือให้ได้แนวทางการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  การดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม   

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการดำเนินการ 
1. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมส่งแบบประเมินสําหรับ

หน่วยงานและคําอธิบายการตอบแบบประเมิน พร้อมแจ้งชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน  
2. จัดทําบัญชีรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนบัญชีรายชื่อบุคลากรภายใน หน่วยงานจาก

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดส่งมาตามจํานวนที่กําหนด  
3. จัดเก็บข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ตามแบบประเมินเชิงประจักษ์สําหรับหน่วยงาน Evidence- 

Based Integrity and Transparency Assessment  
4. จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มสํารวจตัวอย่าง (Sample Survey Research) เกีย่วกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง

ทีต่อบคําถามตามแบบประเมิน 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/พิจารณาการอุทธรณ์ของหน่วยงานท ี่ เข้ารับการประเมิน (กรณีมีการอุทธรณ์)  
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7. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ต่อสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ก.พ.ร.  

8. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานให้แก่
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

 7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  

2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญในการถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณ และ
จริยธรรมเพิม่ข้ึน 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5    มาตรการจัดการกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. โครงการ/กิจกรรม : ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
                            ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เนื่องจากเห็นความสำคัญของ
การตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อำเภอ)  แล้ว 
องค์การบริหารส่วนตำบล ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ 
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จ
สิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ
ดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยง
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เพ่ือความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริต  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
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6. วิธีดำเนินการ 
 - ทุกสำนัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5    มาตรการจัดการกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

2. หลักการและเหตุผล  
กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้

ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้
ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่
สำคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พืน้ที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีดำเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือคณะทำงาน LPA 
จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5    มาตรการจัดการกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล  

 ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ให้จัด
จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพ่ือทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้หน่วยราชการ จัดทำ 
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้การปฏิบัติราชการ มีเป้ าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและ ความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่เสมอ และการพัฒนารวมทั้ง
ต้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพ่ือนำไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว และเพ่ือให้การบริหารราชการ ดำเนิน
ไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุข ตลอดจนแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้ง เบาะแสการทุจริต 
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม  

 ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อาศัยอำนาจแห่งประกาศคณะรักษ าความ
สงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ดำรงธรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม” ขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๕ 
ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีอำนาจหน้าที่ในการรับเรื่อง  และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่อง ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบ
ริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 เพ่ือให้ประชาชนสามารถ เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส เสนอความ
คิดเห็น คำติชม เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
บุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับ และปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนเพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและ
ได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้กำรบริหารราชการดำเนินไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถบำบัดทุกข์  บำรุงสุขของ
ประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วประสบผลสำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม  

2. เพ่ือให้การขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ได้รับความรู้ ได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง เข้าใจบทบาทหน้าที่พลเมือง
ที่ดี มีความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คำนึงถึงชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นประโยชน์สูงสุด เกิดการ
พัฒนาระดับหมู่บ้าน/ชุมชน น ำไปสู่การพัฒนาประเทศ  
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3. เพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นและความ พึงพอใจ
ของผู้รับบริการอยู่เสมอ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง  

2. ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

2. จัดตั้งศูนย์ /จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
3. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
4. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มทราบ เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดทุกๆปีงบประมาณ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน  

2. หนว่ยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจ ที่ได้รับความโปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม  
3. สามารถแก้ไขความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1    จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน         

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ /มาตรการ : จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จำหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร  

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนทั่วไป หรือหน่วยงานต่างๆ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 1. มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าว 
 2. มีข้อมูลข่าวสารไว้บริการประชาชน 
 3. คำร้องขอรับบริการ หรือคำร้องขอข้อมูลของทางองค์การบริหารส่วนตำบล 

7. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนหนองกุ่ม 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ณ สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1    จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหา
พัสดุ รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ 
                                 บริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของ

ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้มีระบบและ
กลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตำบลหนองกุ่ม 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีดำเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเร่ืองร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุ่ม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1    จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน         

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัดจ้างทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หอกระจายข่าว 

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้ น การที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองกุ่ม จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หอกระจายข่าว เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ที่
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย หรือหอกระจายข่าว 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุ่ม  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หรือหอกระจายข่าว หน่วยงานราชการ 
เป็นต้น  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9. ผู้รับผดิชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัด
จ้างทั้งหมด 
 2. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 3. สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2    การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองกุ่ม ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้
สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนำมา
เป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มกับประชาชนในพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 3. นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 
 4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 034-678244  
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย ์
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 2. สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2    การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : ประชาคมรับฟังความคิดเห็นกรณีการก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้รับการยอมรับ และ
ให้ความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ โดยได้ระบุชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยบุคคลย่อม
มีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการท้องถิ่น ก่อน
การอนุญาตหรือการดำเนินการหรือกิจการใด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือส่วนได้เสียที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่นประกอบกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กำหนดโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐซึ่ งเป็นผู้รับผิดขอบโครงการต้องมีการ
จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนดำเนินโครงการด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียจากการพัฒนาโครงการ 
ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลของการพัฒนาโครงการอย่างถูกต้องชัดเจนรวมทั้งเข้าใจ
ขั้นตอนการศึกษาและลำดับความสำคัญของการมีส่วนร่วมในโครงการ 
 2. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ในการ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนของการศึกษาซึ่งจะช่วยในการพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ส่วนรวมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระดับต่ำที่สุด 
 3. เพ่ือให้เกิดช่องทางในการสื่อสารระหว่างประชาชนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 4. เพ่ือประเมินการรับรู้ ความสนใจในโครงการในการกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ขั้นตอนต่อไป 

4. เป้าหมาย 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

5. วิธีการดำเนินการ 
 ๑.  เสนอกระบวนการ วิธีการ สถานที่และเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยคำนึงถึงความสะดวกของทุกฝ่าย 
 ๒.  ดำเนินการประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 ๓.  จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร เพ่ือประกาศให้ทุกหมู่บ้านทราบ 
 ๔.  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง และให้
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นมาลงทะเบียนไว้กับคณะกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ก่อนวันรับฟังความคิดเห็นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
 ๕.  ประกาศกำหนดวิธีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนที่
เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนเริ่ม
ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 ๖.  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยประชุมปรึกษาหารือและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทุก
หมู่บ้านตามกำหนดการ 
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 ๗.  สรุปและประมวลผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นทั้งด้านสนับสนุน คัดค้าน รวมทั้งด้านความเหมาะสม 
ผลกระทบ ทางเลือกอ่ืน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆจากผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๘.  ติดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทุกคนทราบโดยเปิดเผย ภายใน ๑๕ วัน 
นับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  การดำเนินงานโครงการ มีความถูกต้องตามเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ของสถานที่ 
 ๒.  รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความชัดเจน ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 ๓.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจจากชุมชนในกระบวนการสร้างการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐ 
 ๔.  นำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการดำเนินโครงการ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2    การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.3 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม : รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
ที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดำเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2565 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ /มาตรการ : แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7  - ข้อ 12 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนตำบล มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้  มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีดำเนินการ 
 - จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มีคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ / มาตรการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ จึง
ควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง   ดังความหมายของ
แผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง” 
การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำ
ให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแก้ไข
ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ
มนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอย่าง
มีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้าน 
 3. ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ 
 4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้ อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะ
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทำงาน
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.3.2 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : การแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ ที่จะบริหารสัญญาจ้าง

ก่อสร้างให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ทำหน้าที่ “กรรมการตรวจการจ้าง”  และ “ผู้ควบคุมงาน”  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดไว้และเข้าใจในเงื่อนไข
ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
อำนาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือบุคคลอ่ืน 
นอกจากนี้ อาจจะต้องรับผิดในทางแพ่ง อาญา วินัยฯ หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
            ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ “กรรมการตรวจการจ้าง”  และ/หรือ        “ผู้
ควบคุมงาน”  มีความรู้มีความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง จึงขอนำระเบียบและ
สาระสำคัญที่ควรทราบมากล่าวไว้เพื่อนำไปใช้ประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

ดังนั้น ในการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เน้นความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และเพ่ือให้งานที่ออกมาตรงตามมาตรฐาน ตามวัตถุประสงค์ท่ี
วางไว้  

๓.  วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานชุมชน/
หมู่บ้าน สามารถรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข สามารถรับรู้การปฏิบัติงานของทาง
หน่วยงานราชการ และเพ่ือความโปร่งใส 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม   

๖. วิธีการดำเนินการ 
     (1) ศึกษาเงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญา แบบรูปรายละเอียดการก่อสร้าง เอกสารแนบท้ายสัญญา ให้
เข้าใจก่อนกำการตรวจการจ้าง เช่น 
                        - มีเอกสารแนบท้ายสัญญาอะไรบ้าง เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หากข้อความใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดกับในสัญญาให้ใช้ข้อความตามสัญญา กรณีข้อความเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดกันเอง ผู้รับ
จ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
                        - เงื่อนไขการจ่ายเงิน การจ่ายเงินล่วงหน้า การหักเงินประกันผลงาน การปรับ ฯลฯ ในสัญญา
กำหนดไว้อย่างไร 
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                  (2) ทำการตรวจการจ้างตามหน้าที่ท่ีกำหนด ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 72 (ตามข้อ 1.2  –  ข้อ 1.3) 
                  (3) ทำการตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ไม่เกินระยะเวลาตามที่ระเบียบฯ กำหนด (ตามข้อ 1.4) 
                  (4) ลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงาน  (Payment)  และใบแจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ ตามสัญญาจ้าง 
ข้อ 17 (กรณีมีการปรับ) 
                  (5) จะต้องเป็นผู้ให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ กรณีมีการแก้ไข
สัญญา หรือ ขยายระยะเวลาทำการ  หรือการงด หรือลดค่าปรับ ตามนัยหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร(กวพ) 
1305/ว 11948 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2543 
                  (6) การตรวจการจ้างคณะกรรมการฯ ต้องมาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มติของคณะกรรมการฯ ต้องเป็นเอกฉันท์ 
กรณีมีกรรมการบางคนมีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของสัญญา (หัวหน้าส่วนราชการ) 
พิจารณาสั่งการ เมื่อมีการสั่งการมาอย่างไรให้ดำเนินการตามนั้น 

 7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        1. เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน 
        2. เพื่อป้องกันการทุจริต 
        3. เพื่อให้ได้งานตรงตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรฐานที่กำหนด 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.3.3 ดำเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

1. ชื่อโครงการ /มาตรการ : แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามแผนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ 
๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ได้
กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่ อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวั น
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ทราบถึงการทำงานขององค์กร 

3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างดี 
 2. เพื่อให้ติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม และแก้ไขได้ตรงกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 4. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนภาคประชาชนในการเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วน
ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
 2. เพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล เช่น ระบบการตรวจสอบภายใน

สามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ชื่อโครงการ / มาตรการ  : รายงานการติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนจึงได้มีการ
จัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็นประจำทุกปี 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน 

 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามกำหนด 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
         ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6.  วิธีดำเนินการ 
          1.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
          2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
          3.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
          4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมิน 
องค์ประกอบตามแบบ ปอ.3 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปอ.2 

5.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพื่อจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2651-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          2.  ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือ

บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  : กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน

ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้ เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
กำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนดกิจกรรมการ
รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
         ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
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5.  พื้นที่ดำเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6.  วิธีดำเนินการ 
          1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ป่าบอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
ผู้บริหารทราบ 

7.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565) 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 

 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4. มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทาง

ที่สามารถดำเนินการได ้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 

แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

1. ชื่อโครงการ / มาตรการ : การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
                                   เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
โดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เป็นไปอย่างโปร่งใส  และสามารถ
ตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มีการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบล  (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
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 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน
ตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดำเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จะออกคำสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.
อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



~ 86 ~ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทาง

ที่สามารถดำเนินการได ้
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-การจ่าย 

การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ 
                                  ประโยชน์ทรัพยส์ินขององค์การบริหารส่วนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต 
ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองกุ่ม 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีการดำเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองกุ่มทำให้เกิดความโปร่งใส  ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทาง

ที่สามารถดำเนินการได ้
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม : การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุก
ขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยน
สู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 2. เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ให้เกิด 
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้า
ร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  ให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม : โครงการอบรม/ศึกษาดูงาน สมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย เหตุผล
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่
ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุ่ม ได้ดำเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเอง
และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ
เจริญกา้วหน้า 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทำงานตาม
บทบาทและอำนาจหน้าที่ 
 2. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีการดำเนินการ 
1. จัดทำโครงการโดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารและขออนุมัติงบประมาณ ต่อสภาท้องถิ่น 
2. สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ แล้วดำเนนิงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 500,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ 
 3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม

กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ต้องผ่านความเห็นชอบ 
                                  จากสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เป็นการจัดทำแผน

ระยะสั้น ครอบคลุม ระยะเวลา ๔ ปี โดยการจัดทำ ตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่น ได้เป็นไปแบบมีระบบขั้นตอน มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่มีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด วิสัยทัศน์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ วิสัยทัศน์อำเภอ โดยการนำเอาข้อมูลที่ได้มาจากการจัดทำ
ประชาคม รวมทั้งการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
นำมาประมวลผล และสรุปเป็นประเด็น นำเสนอต่อ ที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันใน
การพิจารณากำหนดแนวทาง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น สามารถที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทิศทางที่ชัดเจนลด
การซ้ำซ้อน และทำให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ สามารถดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมการดำเนินกิจการหรือ
โครงการในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความโปร่งใสและมีความพร้อมที่จะดำเนินการหากได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มจะเกิดประโยชน์สูงสุดหาก
ได้ดำเนินงานไปตามแนวทางที่ได้กำหนด ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม และแผนงานหรือโครงการที่วางไว้
อย่างแท้จริง เพ่ือให้ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาต่อไป บนพ้ืนฐาน
ของการประหยัด แต่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
 3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการต่างๆ  ให้พร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการ
พิจารณาให้เกิดความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

๒. เพ่ือเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์แนวทางการพัฒนา
ในทุกระดับ 

๓. วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน เพ่ือพิจารณาถึงปัจจัยภายในความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ เพ่ือ
ส่งเสริมให้งานประสบความสำเร็จ และนำส่วนเสีย ข้อจำกัด ความไม่พร้อมมาแก้ไขปรับปรุง 

๔. เพ่ือแสดงจุดมุ่งหมาย เป้าหมายการพัฒนาที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสี่ปี(แผนระยะสั้น) กับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 

5. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 6. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และเพ่ือให้ส่วนร่วมในการทำงาน 
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4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
แจ้งแนวทางการพัฒนา ท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและ ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ และ แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการ พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ 
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น  
5. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วน

ตำบลให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน 
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม

กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม : การจัดทำข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เพิ่มเติม ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การจัดการงบประมาณถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการบริหารงานขององค์กร ทั้งนี้ เนื่องจาก

งบประมาณเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น การวางแผนที่ดี การกำหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติงานล่วงหน้า 
การวิเคราะห์ ประเมินผลอย่างรอบคอบและเป็นระบบ การจัดลำดับความสำคัญของงาน จึงมีความสำคัญอย่ างยิ่งใน
การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กรอย่างสูงสุด 
 ประกอบกับตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น ได้มีการเชื่อมโยงงานและการ
ใช้จ่ายเงินเข้าด้วยกัน โดยกำหนดไว้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งขององค์กร ดั งนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนการ
บริหารจัดการงบประมาณ ตั้งแต่การจัดทำคำของบประมาณจนถึงการใช้จ่ายงบประมาณ   เพ่ือสนับสนุนการทำงาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ซึ่งในการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในองค์กรนั้น    

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบวัตถุประสงค์ วิธีการ และต้นทุนใหม่ทุกครั้งที่มีการจัดทํางบประมาณ 
2. เพ่ือแสดงผลงานออกมาเป็นตัวเลข ที่สามารถวัดและประเมินผลความสําเร็จของแผนงานกับวัตถุประสงค์

หลักท่ีต้องการได้อย่างชัดเจน และเป็นตัวเลขชี้วัดว่าแผนงานนั้นสามารถดําเนินการ ได้หรือไม ่
 3. เพ่ือให้โอกาสได้ศึกษาและคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงภาวะแวดล้อมเพ่ือนําไปปรับปรุงทิศทางการ

ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง  
4. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลการสําเร็จของดําเนินงาน 

4. เป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

5. พื้นที่ดำเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีดำเนินงาน 
 1. เจ้าหน้าที่งบประมาณ ตรวจสอบวิเคราะห์สถิติงบประมาณรายรับ-รายจ่าย จัดทำร่างงบประมาณ  

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

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 สามารถนำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มาเป็นตัวกำหนดการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นเครื่องประเมินความสำเร็จได้เป็นอย่างดี  
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม : การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ ราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้ อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุก
ขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยน
สู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 2. เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ให้เกิด 
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้า
ร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  ให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจรติ 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เช่น มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาค

ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 

1. ชื่อโครงการ /มาตรการ : แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามแผนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ 
๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ได้
กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ทราบถึงการทำงานขององค์กร 

3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างดี 
 2. เพื่อให้ติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม และแก้ไขได้ตรงกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 4. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนภาคประชาชนในการเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

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

 


