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คาํนํา 

การทจุริตเป็นปัญหาใหญ่ของสงัคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและฉดุรัง้ความเจริญก้าวหน้าในการ
พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ซึ่งปัจจุบนัได้ทวีความรุนแรงขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม และ
การเมืองการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่ง
สําคญัท่ีหน่วยงานในภาครัฐ  ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า
สามารถแข่งขนักับต่างชาติได้อย่างเท่าเทียมท่ีต้องประสานความร่วมมือทัง้ภาคเอกชนและภาคประชา
สงัคมเพ่ือร่วมกนัพฒันาปรับปรุงระบบการบริหารจดัการและพฒันาคนควบคู่กนัไปพร้อมๆกัน  โดยการ
ปลูกฝังความซ่ือสตัย์สุจริต  รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆท่ีถูกต้อง  รวมทัง้เข้าใจวิถีชีวิตท่ีมี
ความหมายและคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคําสัง่ท่ี 69/2557 เร่ืองมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนด 
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานแอละส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วนในการตรวจสอบเฝา้ระวงัเพ่ือสกดักัน้มิให้เกิดการ
ทุจริตได้ เพ่ือให้การดําเนินการดงักล่าว บรรลผุลได้อย่างเป็นรูปธรรม  เทศบาลตําบลโนนสะอาด จึงได้
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจําปีงบประมาณ ๒๕62 ขึน้  เพ่ือ
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทางปฏิบตัิและ
เพ่ือขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด ให้บรรลเุปา้หมายและผลสมัฤทธิตาม ์

วิสยัทศัน์ท่ีกําหนดไว้ และถือเป็นการปฏิบตั ิซึง่เป็นนโยบายระดบัชาตอีิกทางหนึง่ด้วย 
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ส่วนท ี่ 1  
บทนํา 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกดิการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการบ่งชีค้วามเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึน้ 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ปอ้งกนัการทจุริตท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลหรือไม ่

การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการทุจริตในระดบัท้องถ่ิน 
ได้แก่การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลกัการแล้วการกระจายอํานาจมี
วตัถปุระสงค์สําคญัเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึน้ มี
ประสทิธิภาพมากขึน้แตใ่นทางปฏิบตัทํิาให้แนวโน้มของการทจุริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งขึน้เช่นเดียวกนั 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดงันี ้
1) การทจุริตด้านงบประมาณ การทําบญัชี การจดัซือ้จดัจ้าง และการเงินการคลงั สว่นใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตวับคุคล 
3) สภาพการทจุริตอนัเกิดจากช่องวา่งของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทจุริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคณุธรรม
จริยธรรม 
5) สภาพหรือลกัษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทจุริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ 
จากภาคสว่นตา่งๆ 
7) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทจุริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 

สาเหตุและปัจจัยท ี่น ําไปส่การทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นู
ประเดน็ได้ ดงันี ้

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจบุนัมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการปอ้งกนัและปราบปราม
การทจุริตแตพ่บวา่ ยงัคงมีช่องวา่งท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทจุริต ซึง่โอกาสดงักลา่วเกิดขึน้จากการบงัคบั
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ใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกมุ และอํานาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดบัสงูก็
เป็นอีกโอกาสหนึง่ท่ีทําให้เกิดการทจุริต 

2) สิ่งจงใจ ู เป็นท่ียอมรับวา่สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุง่เน้นเร่ืองของวตัถนิุยม สงัคมทนุนิยม ทําให้
คนในปัจจุบันมุ้ งเน้นท่ีการสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตนีุจ้งึเป็นแรงจงูใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทํ
พฤตกิรรมการทจุริตมากยิ่งขึน้ 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทจุริตในปัจจบุนัมีรูปแบบท่ีซบัซ้อนขึน้
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสทิธิภาพ ดงันัน้จงึเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทจุริต
ของบคุคลเหลา่นี ้

4) การผกขาด ู ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจดัซือ้-จดัจ้าง เป็นเร่ืองของ
การผกูขาด ดงันัน้จงึมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซผ่ลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครัง้พบบริษัทมีการให้สินบน
แก่ เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผกูขาด ได้แก่ 
การผกูขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพืน้ฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไมเ่พียงพอตอ่รายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจยัหนึง่ 
ท่ีทําให้ข้าราชการมีพฤตกิรรมการทจุริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ ทําให้
เจ้าหน้าท่ี 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพิม่ “รายได้พิเศษ” ให้กบัตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมยัโบราณ ความซื่อสตัย์สจุริตเป็นคณุธรรมท่ีได้รับการ
เน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเคร่ืองวดัความดีของคน แต่ในปัจจบุนั พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลวับาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตวัมากยิ่งขึน้ มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตัง้มากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์
สว่นรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจบุนัค่านิยมของสงัคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสตัย์
สจุริตเป็น 
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสงู ด้วยเหตนีุ ้ผู้ ท่ีมีค่านิยมท่ี
ผิดเห็นว่าการทจุริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอม
จะทําการทจุริตฉ้อราษฎร์บงัหลวง โดยไม่มีความละอายตอ่บญุและบาป และไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
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** หมายเหต ุ: การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทจุริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินดงักลา่วข้างต้น 
เป็เพียงตวัอยา่งของสาเหตแุละปัจจยัท่ีนําไปสูก่ารทจุริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึง่องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินแตล่ะแห่งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ 
มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งได้ตาม
ความเหมาะสม 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจบุนัปัญหาการทจุริตคอร์รัปชนัในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรือ้รังท่ีนบัวนัยิ่งจะทวีความรุนแรง

และสลบัซบัซ้อนมากยิ่งขึน้และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมัน่คงของชาติ เป็น
ปัญหาลําดบัต้น ๆ ท่ีขดัขวางการพฒันาประเทศทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึน้
ทกุภาคสว่นในสงัคมไทย ไมว่า่จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมกั
ถกูมองจากภายนอกสงัคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอือ้ต่อการทจุริตคอร์รัปชนัและมกัจะปรากฏข่าวการทจุริตตาม
สื่อและรายงานของทางราชการอยูเ่สมอ ซึง่ได้สง่ผลสะเทือนตอ่กระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธา
ตอ่ระบบการปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชนัมี

ผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชีว้ัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perception Index – CPI) ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินการทจุริตคอร์รัปชนัทัว่โลกท่ีจดัโดย
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาต ิ(Transparency 
International – IT) พบวา่ ผลคะแนนของประเทศไทยระหวา่งปี  2555 – 2558 อยูท่ี่ 35 
- 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อนัดบัท่ี 76 จาก 168 ประเทศทัว่โลก 

และเป็นอนัดบัท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และลา่สดุพบว่าผล

คะแนนของประเทศไทยปี2559 ลดลง  3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดบัท่ี 101 จาก 168 
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดบัสูง 
แม้วา่ในช่วงระยะท่ีผา่นมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปอ้งกนัการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 
2546 การจดัตัง้องค์กรตามรัฐธรรมนญู โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปอ้งกนัปราบปรามการทจุริต

แห่งชาติได้จดัทํายทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตมาแล้ว 3 ฉบบั แตปั่ญหา
การทจุริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตท่ีุทําให้การทจุริตเป็นปัญหาท่ีสําคญัของ
สังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพืน้ฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐาน

ความสมัพนัธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนยัหนึ่งคือพืน้ฐานของสงัคมอปุถมัภ์ท่ีทําให้
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สงัคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกือ้กูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยม วตัถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชนัเป็นเร่ืองปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนบัได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสงัคมไทยมาตัง้แต่อดีตหรือกล่าว
ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคา่นิยมและวฒันธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกบัปัจจยัทางด้านการทํางานท่ีไม่ได้บรูณา
การความร่วมมือของทกุภาคส่วนไว้ด้วยกนั จึงสง่ผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าว
มาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตท่ีใช้อยูเ่ป็นฉบบัท่ี 3 เร่ิมจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ.  ซึง่มุง่สูก่าร
เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคณุธรรมจริยธรรม เป็นสงัคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทจุริตทกุ
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทกัษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิศรีและเกียรติภูมิใ์ นด้านความโปร่งใส

ทดัเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสยัทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาติต้านทจุริต” มี

เป้าหมายหลักเ พ่ือให้ประเทศไทยได้ รับการประเมินดัชนีการรับ รู้การทุจ ริต(Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.  ซึง่การท่ีระดบัคะแนนจะ
สงูขึน้ได้นัน้ การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดบัธรรมาภิบาลท่ีสงูขึน้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤตกิรรมแตกตา่งจากท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั ไมใ่ช่ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทจุริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด

ยทุธศาสตร์การดําเนินงานหลกัออกเป็น 6 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสงัคมท่ีไมท่นตอ่การทจุริต 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดบัเจตจํานงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทจุริต 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 สกดักัน้การทจุริตเชิงนโยบาย 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาระบบปอ้งกนัการทจุริตเชิงรุก 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทจุริต 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดบัคะแนนดชันีการรับรู้การทจุริต (Corruption Perception Index 
: CPI) 

ดงันัน้ เพ่ือให้การดําเนินการขบัเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบงัเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบตัิ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยทุธศาสตร์ว่าด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต

ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 ) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจึงได้ตระหนกัและให้ความสําคญักบัการบริหาร
จดัการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วฒันธรรมสจุริตให้เกิดในสงัคมอย่างยัง่ยืนจึงได้ดําเนินการจดัทํา

แผนปฏิบตัิการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการปอ้งกนัการทจุริต (พ.ศ. 2559-2561)
เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
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มาตรการตา่ง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน อนัจะนําไปสูก่ารปฏิบตัอิยา่งมีประสทิธิภาพ บรรลวุตัถปุระสงค์
และเปา้หมายของการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตอยา่งแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาํแผน 
1) เพ่ือยกระดบัเจตจํานงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทจุริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
2) เพ่ือยกระดบัจิตสํานกึรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บคุลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นไปตามหลกับริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

(Good Governance) 
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
5) เพ่ือพฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

4. เป้าหมาย 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บคุลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานกึและความตระหนกัในการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการให้บงัเกิดประโยชน์สขุแก่
ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสยัในการประพฤตปิฏิบตัติามมาตรการจริยธรรม การ
ขดักนัแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
2) เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบตังิานท่ีสามารถปอ้งกนัปัญหาเก่ียวกบัการทจุริตและประพฤต ิมชิอบของ
ข้าราชการ 
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนบัสนนุให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบตัหิรือบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
4) กลไก มาตรการ รวมถงึเครือขา่ยในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ี
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคมุและถ่วงดลุการใช้อํานาจอยา่งเหมาะสม 
5) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสทิธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทจุริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทกุภาคสว่น 

5. ประโยชน์ของการจัดทาํแผน 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานกึรักท้องถ่ินของตนเอง อนัจะนํามาซึง่การสร้างคา่นิยม และอดุมการณ์ในการ
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ตอ่ต้านการทจุริต (Anti-Corruption) จากการปลกูฝังหลกัคณุธรรม จริยธรรม หลกัธรรมาภิบาล 
รวมถึงหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยกุต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวนั 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลกับริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
3) ภาคประชาชนมีสว่นร่วมตัง้แตร่่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตดัสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักท้องถ่ิน อนัจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝา้ระวงัการ
ทจุริต 
4) สามารถพฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินทัง้จากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝา้ระวงัการทจุริต 
5) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทจุริตและประพฤตมิิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทกุภาคสว่นให้เป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้นแบบ ด้าน
การปอ้งกนัการทจุริต อนัจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภมูิใจและให้ความร่วมมือกนัเป็น
เครือขา่ยในการเฝา้ระวงัการทจุริตท่ีเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืน 
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ส่วนที่  2 

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562) 
เทศบาลตาํบลโนนสะอาด อาํเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาํภ  ู

ปี 2562 
 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมติ ิ

 
โครงการ /กจิกรรม/มาตรการ 

งบประมาณ 

 
หมายเหต ุ

1.การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1สร้างจิตสํานึกและความตระหนกัแก่บคุลากร
ทัง้ข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจําของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

1.1.1 โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและพนกังาน 
1.1.2 โครงการพฒันาเพิ่มประสทิธิภาพในการ
ปฏิบตัิหน้าที่สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนกังาน

 

20,000 
 

100,000 
 
 

 
 
 
 
 

 1.2 สร้างจิตสํานกึและความตระหนกัแก่เดก็
และเยาวชน  

1.2.1 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกบั พรบ.ยตุิความ
รุนแรงในครอบครัว 
1.2.2 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกบัอคัคีภยัแก่ชมุชน 
เยาวชนนกัเรียน(การตัง้ครรภ์ในเดก็ที่ไมม่ีความพร้อม)

 

- 
 

40,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 

มติทิ ี่ 1 รวม 4 โครงการ 160,000  
2.การบริหารราชการเพ ื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอ่ต้าน
การทจุริตของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัิ
ราชการ 

1.2.1 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บคุคล 
1.2.2 มาตรการออกคําสัง่มอบหมายของนายก ปลดั

- 
 
- 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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และหวัหน้าสว่นราชการ 
1.2.3 กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขัน้เงินเดือน 
1.2.4 กิจกรรม ควบคมุการเบิกจ่ายเงินตามข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 

- 
 
- 

ปี 2562 
 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมติ ิ

 
โครงการ /กจิกรรม/มาตรการ 

งบประมาณ 

 
หมายเหต ุ

2.การบริหารราชการเพ ื่อ
ป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัิ
ราชการ 

1.2.5 กิจกรรม การพฒันาแผนและกระบวนการจดัหา
พสัด ุ
1.2.6 กิจกรรม  สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
1.2.7 โครงการ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการจดัซือ้ 

– จดัจ้าง 
1.2.8 โครงการ จ้างสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ รับบริการ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.3 มาตรการการใช้ดลุยพินิจและใช้อํานาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

2.3.1 กิจกรรม ลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 
2.3.2 มาตรการ มอบอํานาจ อนุมตัิ อนุญาต สัง่การ
เพื่อลดขัน้ตอนการปฏิบตัิราชการ 
 

- 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.4 การเชิดชเูกียรติแก่หน่วยงาน/บคุคลในการ
ดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบตัิตนให้เป็นที่

2.4.1 กิจกรรม ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล
หน่วยงาน องค์กร ผู้ ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

- ไม่ใช้งบประมาณ 
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ประจกัษ์ กิจกรรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 
 2.5 มาตรการจดัการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง

หรือตรวจสอบพบการทจุริต 
2.5.1 มาตรการ จดัทําข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ 
2.5.2 มาตรการ  ใ ห้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทัง้ภาครัฐและองค์กรอิสระ 
2.5.3 มาตรการ แต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

- 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

มติทิ ี่ 2 รวม 15 โครงการ -  
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ปี 2562 
 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมติ ิ

 
โครงการ /กจิกรรม/มาตรการ 

งบประมาณ 

 
หมายเหต ุ

3.การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้ มีและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทาง ที่ เ ป็นการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่นได้ทกุขัน้ตอน 
 

3.1.1 มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
เทศบาลให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
3.1.2 มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย 
3.1.3 กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการเงิน 
การคลงั พสัดแุละทรัพย์สนิของ เทศบาล  
3.1.4 มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมลูข่าวสารของ เทศบาล 
3.1.5 โครงการรณรงค์และการชําระภาษี 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ของประชาชน 

3.2.1 มาตรการ กําหนดขัน้ตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 
3.2.2 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริง
ให้ผู้ ร้องเรียน/ร้องทกุข์ทราบ 

- 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 

3.3.1 มาตรการ แต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการ
จดัทําแผนพฒันา 
3.3.2 กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่ บ้านและ
ประชาคม ประจําปี 
3.3.3 โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํา

- 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนชมุชน แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี 
3.3.4 มาตรการ  ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาล 
 

 
- 
 
- 

มติทิ ี่ 3 รวม 11 โครงการ 160,000  

 
ปี 2562 

 
 

มิต ิ
 

ภารกจิตามมติ ิ
 

โครงการ /กจิกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ 

 
หมายเหต ุ

4.การสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏบิัต ิ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวางระบบและรายงานการควบคมุ
ภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด 
 

4.1.1 กิจกรรม การจดัทํารายงานการควบคมุภายใน 
4.1.2 กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
 

- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ 

4.2.1 กิจกรรม การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.2 กิจกรรม การจดัหาคณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้าง
จากตวัแทนชมุชน 

- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 4.3 การสง่เสริมบทบาทการตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 กิจกรรม  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
4.3.2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและงาน

- 
 
- 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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ยตุิธรรมชมุชน 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
บรูณาการทกุภาคสว่นเพื่อตอ่ต้านการทจุริต 

4.4.1 มาตรการ เฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 
4.4.2 กิจกรรม การติดปา้ยประชาสมัพนัธ์กรณีพบเห็น
การทจุริต 
4.4.3 มาตรการส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายด้านการ
ปอ้งกนัการทจุริต 

- 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

มติทิ ี่ 4 รวม 9 โครงการ 160,000  

 
 
 
 
 
 

ปี 2562 
 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมติ ิ

 
โครงการ /กจิกรรม/มาตรการ 

งบประมาณ 

 
หมายเหต ุ

4.การสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏบิัต ิ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุม
ภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด 
 

4.1.1 กิจกรรม การจดัทํารายงานการควบคมุภายใน 
4.1.2 กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
 

- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 4.2.1 กิจกรรม การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ - ไม่ใช้งบประมาณ 
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ตรวจสอบการปฏิบตัิหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ 

ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.2 กิจกรรม การจดัหาคณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้าง
จากตวัแทนชมุชน 

 
- 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 กิจกรรม  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
4.3.2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและงาน
ยตุิธรรมชมุชน 

- 
 
- 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
บรูณาการทกุภาคสว่นเพื่อตอ่ต้านการทจุริต 

4.4.1 มาตรการ เฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 
4.4.2 กิจกรรม การติดปา้ยประชาสมัพนัธ์กรณีพบเห็น
การทจุริต 
4.4.3 มาตรการส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายด้านการ
ปอ้งกนัการทจุริต 

- 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

มติทิ ี่ 4 รวม 9 โครงการ 160,000  
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ส่วนที่ 3 
รายละเอยีดโครงการ /กจิกรรม/มาตรการ 

 
มิตทิ ี่ 1 การบริหารราชการเพ ื่อป้องกันการทจุริต 

 
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท ัง้ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจาํขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจติสาํนึกและความตระหนักในการปฏบิัตริาชการตามอาํนาจหน้าท ี่ให้บงัเกดิ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ  : โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก้ผ้บริหาร  สมาชกิสภาและพนักงานของู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลกัธรรมมาภิบาล หรือ การบริหารจดัการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลกัสําคญัในการ
บริหารและการปฏิบตัิงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้เป็นการเสริมสร้าง
จิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี ้ยงัต้องมีการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบตัิงานร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
อีกทัง้สามารถแก้ปัญหาความขดัแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทจุริตคอร์รัปชนัท่ีเป็นปัญหา
เร่ือรังท่ีมีส่วนบัน่ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทจุริตคอร์รัปชนัอยา่งจริงจงั ในสถานการณ์วิกฤตปัิญหาการทจุริตคอร์รัปชนัในสงัคมไทยดงักลา่ว ทกุ
ภาคสว่นในสงัคมไทยตา่งเห็นพ้องตรงกนัวา่การท่ีจะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชนัลดน้อยลงและหมดไปได้ในท่ีสดุ
นัน้ ต้องนําหลกัธรรมมาภิบาลไปปรับใช้กบัทกุภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชน ตลอดจนภาคประชาสงัคมอย่างเข้มงวดจริงจงั พร้อมทัง้สร้างทศันคติใหม่ปลกูจิตสํานึกของคนไทยร่วม
ต้านภยัการทจุริต ควบคูก่บัการเปล่ียนแปลงคา่นิยมไปในทิศทางท่ีไมเ่อือ้หรือสนบัสนนุการทจุริตคอร์รัปชนั ทัง้นี ้
กลไกการนําหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจดัการนัน้ ปรากฏอยู่ในบทบญัญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั ซึ่งได้
วางกรอบการนําหลกัธรรมมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรตา่งๆ 
ของภาครัฐ จึงนบัเป็นการส่งสญัญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพฒันาการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้
แล้ว แตอ่ย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลกัธรรมมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนัน้ ปัจจุบนัยงัคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลกัของธรรมมาภิ



22 

บาลซึ่งประกอบด้วยหลกัความชอบธรรม (Legitimacy) หลกัความโปร่งใส (Transparency) หลกั

ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลกัความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

และหลกัการมีสว่นร่วม (Participation) ดงันัน้ การพิจารณาคดัเลือกนําองค์ประกอบหลกัของธรรมมาภิ
บาลเหล่านัน้มาใช้เป็นเคร่ืองมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ 
จะต้องคํานึงถึงกรอบเปา้หมาย วตัถปุระสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบตั ิ
เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดีได้ตอ่ไป 
 ดงันัน้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงจดัทําโครงการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมมาภิบาลขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหลกัธรรมมาภิบาล 
คณุธรรมจริยธรรมและความซ่ือสตัย์ นําไปสูก่ารปฏิบตัท่ีิดีตอ่ประชาชน 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บคุลากรขององค์กร เกิดความตระหนกัในการรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี
ทกุขัน้ตอนและปฏิบตัหิน้าท่ีตามอํานาจหน้าท่ีด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนกังานสว่นตําบลและพนกังานจ้างของ อปท. 

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1. จดัทําโครงการเพ่ือขออนมุตัจิากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 2. มอบงานให้กบัผู้ รับผิดชอบโครงการ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจดัเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจดัหาวิทยากร 
 4. จดัทํากําหนดการและหวัข้อการอบรม 
 ๕.ตดิตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลงัการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 
  
7. ระยะเวลาการดาํเนินงาน 
 พ.ศ. 2562   

8. งบประมาณที่ใช้ในการดาํเนินการ 
 20,000  บาท  
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9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถ่ิน บคุลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลกัธรรมาภิบาล คณุธรรมจริยธรรมและ
ความซ่ือสตัย์ 
 2. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีเกิดความตระหนกัในการรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีทุกขัน้ตอนและ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตามอํานาจหน้าท่ีด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนาเพ ิ่มประสิทธ ิภาพในการปฏิบัต ิหน้าท ี่ส ําหรับผ้บริหาร  สมาชิกสภาู
และบุคลากรในหน่วยงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสขุอยา่งยัง่ยืนและสามารถก้าวพ้นทกุวกิฤตขิองโลก
ท่ีมากบักระแสโลกาภิวฒัน์ มีรากฐานสําคญัจากการพฒันาบคุคลในประเทศนัน้ๆ ให้เป็นคนดี ซึง่มีความ

เก่ียวข้องโดยตรงกบัการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของคนในสงัคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” ซึง่ได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อํานาจท่ีได้รับอยา่งซื่อสตัย์ ต้องดแูล จดัการ
ตดัสนิใจเก่ียวกบัการให้บริการสาธารณะ การจดัการทรัพยากรของชาตใิห้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ประชาชนและ
ตอ่ประเทศชาต ิ
 จากหลกัการและเหตผุลดงักลา่ว องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจึงเห็นความสําคญัในการพฒันาบคุลากร 
เพ่ือตระหนกัถึงการสร้างจิตสํานกึให้มีคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบตังิานด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต มีจิตสํานึกท่ีดี
ในการปฏิบตัิงานตามภาระหน้าท่ี  ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน และเกิดความภาคภมูิใจ
ในการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซือ้สตัย์สจุริต  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าท่ีให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กร มีความตระหนกัในการปฎิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์
สจุริต และพฒันาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบตัิหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สขุของ
ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนกังานและพนกังานจ้างของ อปท. 
 
5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1. จดัให้มีการดําเนินกิจกรรม 
  1. ฝึกอบรมสมัมนา  
  2. จดัเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์บคุคลต้นแบบในองค์กร 
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  3. จดัประชมุเชิงปฏิบตักิารศกึษาดงูานนอกสถานท่ี 
 2. ตดิตามประเมินผลกิจกรรม 

7. ระยะเวลาในการดาํเนินการ 
 พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณในการดาํเนินการ 
 300,000  บาท 

9. ผ้รับผิดชอบู  
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
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10.ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 3.1 ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบตัิงานตามภาระหน้าท่ีโดยมุ่ง
สมัฤทธิของงาน      มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตส์ าธารณะ 
 3.2 ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กร มีความตระหนกัในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 
และเกิดความภาคภมูิใจในการปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน 

 
 1.1.2 สร้างจติสาํนึกและความตระหนักในการประพฤตติามประมวลจริยธรรม 

1. จติสาํนึกและความตระหนักแก่เดก็และเยาวชน 
 1.1 สร้างจติสาํนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
1. ชื่อโครงการ  : โครงการให้ความร้เกี่ยวกับ พรบู .ยุตคิวามรุนแรงในครอบครัวเพ ื่อคุณธรรมสาน
สายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาวะปัจจุบนัสงัคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพฒันาประเทศด้วยวิทยาการสมยัใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเร่ืองศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทําให้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชน
ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาของการขาดศีลธรรม คณุธรรม ดงันัน้การส่งเสริมคณุธรรมโดยเร่ิมจากสงัคมเล็กๆ ก่อนคือ
สถาบนัครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสํานึกในเร่ืองศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้าง
จิตสํานึกความซื่อสัตย์ ส่งผลให้เยาวชนเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ และคุณภาพต่อไป องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนให้มีจิตสํานึกท่ีดี จึงได้จัดทําโครงการ
คณุธรรมสานสายใยครอบครัว เพ่ือสง่เสริมให้เป็นเยาวชนเป็นคนท่ีมีคณุธรรม มีความซื่อสตัย์สจุริต มีสตปัิญญา 
มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนกัถึงคณุคา่ของตนเองพร้อมมีภมูิคุ้มกนั 
รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ไม่ตกเป็นเหย่ือหรือสร้างปัญหาให้กบัสงัคม แต่กลบัจะเป็นผู้พร้อมท่ีจะพฒันาตนเอง
ให้เป็นทรัพยากรอนัทรงคณุค่า เป็นพลงัขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมัน่คง
ของชาต ิ

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลกูจิตสํานึกในเร่ืองศีลธรรมคณุธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตสํานึกความซ่ือสตัย์ให้แก่เด็กและ
เยาวชน 
 2. เพ่ือสร้างความตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีสว่นร่วมในการสร้างสงัคมท่ีดี 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เดก็และเยาวชนและผู้ปกครอง  

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1. ประชมุผู้ เก่ียวข้องกําหนดจดังาน 
 2. จดัทําโครงการเสนอพิจารณาอนมุตั ิ
 3. ประสานการจดังานให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 
 4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสมัพนัธ์เชิญชวนโรงเรียนตา่ง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
 5. แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงานและประชมุชีแ้จง 
 6. ดําเนินการตามโครงการ 
 7. ตดิตามและประเมินผลการจดังาน 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 -   บาท 

9. ผ้รับผิดชอบู  
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10.ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความตระหนกัในการดํารงตนตามหลกัคณุธรรม ความซื่อสตัย์ สจุริต 

2. ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและพร้อมมีสว่นร่วมในการสร้างสงัคม
ท่ีดี 

 1.2 สร้างจติสาํนึกและความตระหนักให้มีจติสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ  : โครงการให้ความร้เกี่ยวกับอ ัคคีภยัแก่ชุมชน เยาวชนนักเรียนู  

2. หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรธรรมชาตเิป็นสิง่ท่ีสําคญัตอ่การดํารงชีวิตของมนษุย์ ไมว่า่จะเป็น นํา้ ป่าไม้ แร่ธาต ุซึง่นบัวนัจ
หมดลงเน่ืองจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบํารุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบันปัญหามลพิษ
สิง่แวดล้อมมีมากขึน้ ทําให้นํา้เสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อนัเน่ืองมาจากการขาดจิตสํานกึของมนษุย์ท่ีมีต่
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การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีความสําคญั และต้อง
ได้รับการพฒันาทกุๆ ด้าน ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ให้เจริญเติบโตเป็นพลเมือง
ดีท่ีจะเป็นกําลงัในการพฒันาท้องถ่ิน และประเทศชาตติอ่ไป 

 ดงันัน้ เพ่ือเป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุให้เด็กและเยาวชนอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และปัญหาท่ีจะได้รับผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทําโครงการให้
ความรู้เก่ียวกบัอคัคีภยัแก่ชมุชน เยาวชนนกัเรียน เพ่ืออนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกให้แก่เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และมีจิตสํานึกท่ีจะอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสมบตัิ
ของชาต ิ
 2. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็และเยาวชนมีจิตสํานกึสาธารณะรู้จกัเสียสละ และรู้จกัแบง่ปัน 

4. เป้าหมาย 
 เดก็และเยาวชนในชมุชน 

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 แหลง่เรียนรู้ธรรมชาตท่ีิกําหนดตามความเหมาะสม 

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1. จดัประชมุเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
 6.3 ประสานงานวิทยากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
 6.4 ประสานงานสถานท่ีจดัอบรม และสถานท่ีจดักิจกรรม 
 6.5 ดําเนินโครงการจดักิจกรรมตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
 6.7 สรุปรายงานตดิตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
40,000  บาท 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
  เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10. ตวัชีว้ัด/ผลสัมฤทธิ์ 
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 1. เดก็และเยาวชนกลุม่เปา้หมายเข้าร่วมโครงการไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80  
 2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนกัถึงความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิด
จิตสํานกึท่ีจะอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมท่ีเป็นสมบตัขิองชาต ิ
 3. เดก็และเยาวชนเกิดจิตสํานกึสาธารณะรู้จกัเสียสละ และรู้จกัแบง่ปัน 
 

รายละเอ ียดโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิตทิ ี่ 2 การบริหารราชการเพ ื่อป้องกันการ 
 

การแสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริตของผ้บริหารู  2.1 
ชื่อโครงการ /กจิกรรม/มาตรการ 1. 

 มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทจุริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ด้วยการจดัทําแผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุริต 

2. หลักการและเหตุผล 
ยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. )  ซึ่งมุ่งสู่การ

เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศกัดิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม์

นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสยัทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทัง้ชาติต้านทจุริต”มีเปา้หมายหลกัเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดชันีการรับรู้การทจุริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. ซึง่การท่ีระดบัคะแนนจะสงูขึน้ได้นัน้ การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดบัธรรมาภิ
บาลท่ีสูงขึน้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ไม่ใช้ตําแหน่ง
หน้าท่ีในทางทจุริตประพฤตมิิชอบ  

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมีความสําคญัยิ่งในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาตซิึง่ปัจจบุนั

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 7,852 แห่งซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจดัระเบียบบริหารราชการตามหลกัการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจ
จากส่วนกลางลงสูท้่องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการสง่เสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลกัในการจดัทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไก
สําคญัในการพฒันาท้องถ่ินซึ่งนําไปสู่การพฒันาทัว่ทัง้ประเทศ การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิด
ความยัง่ยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลกัแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และสง่เสริมให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทํา
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บริการสาธารณะ รวมทัง้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาในระดบัพืน้ท่ีสว่นการกํากบัดแูลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้เห็นถึงความสําคญัในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดบั

ท้องถ่ินเองซึ่งจะเป็นกลไกท่ีสําคญัในการพฒันาประชาธิปไตยและร่วมมือกนัสร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชนในท้องถ่ิน มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีให้ความสําคญักบัการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผู้บริหารจึงได้ดําเนินการจดัทํามาตรการการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้วยการจดัทําแผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุริต 

3. วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือเป็นการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินอยา่งเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจดัทําแผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุริต  
2.เพ่ือประชาสมัพนัธ์การจดัทําแผนปฏิบตัิการปอ้งกนัการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สู่การ

รับรู้ของสาธารณชน  

4. เป้าหมาย 
 1. การประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทจุริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแ 
 2. แผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

6. วธิ ีดาํเนินการ 
 1.ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือปอ้งกนัการทจุริตและต้านการทจุริต  
 2. แตง่ตัง้คณะทํางานจดัทําแผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุริต 
 3. จดัทําแผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุริต 
 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุริตตอ่สาธารณชน 
 5. ดําเนินการตามแผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุริต 
 6. ตดิตาม ประเมินผลการปฏิบตัติามแผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุริต 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562  
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8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบ ู  
 สํานกัปลดัเทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทจุริตอยา่งเห็นเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทัง้ในเรื่องการ

บรรจุแต่งตัง้ โยกย้าย โอน เลื่อนตาํแหน่ง/เงนิเดอืน และการมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ /กจิกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบคุคล(ถือปฏิบตัติามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนกังานลกูจ้างประจํา และพนกังานจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เป็นบคุลากรท่ีมีความสําคญั
ตอ่องค์กร โดยการขบัเคลื่อนการพฒันางานขององค์กรให้มีศกัยภาพ โดยมุ่งผลสมัฤทธิของงานให้เกิดประโยชน์์

ต่อองค์กร และประชาชน การพฒันางานขององค์กรจะบรรลผุลได้ต้องเร่ิมมาจากบคุลากรผู้ปฏิบตัิงาน ซึง่เป็น
ปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทํางานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบได้
อยา่งแท้จริงตอ่ไป 
 ดงันัน้ เพ่ือเป็นการสง่เสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความสําคญักบัการบริหารงานบคุคล
และกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบการทํางานได้ จงึได้จดัให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบคุคลขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจํานงในการบริหารงานบคุคลตามหลกัคณุธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้
ปรากฏชดัเจน  
 2. เพ่ือกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบตัใินการทํางาน การเล่ือนขัน้เงินเดือน การเล่ือนตําแหน่ง และ
มอบหมายงาน 
อยา่งเป็นธรรม 
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 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บคุลากรได้เสนอความคดิเห็นอนัเป็นประโยชน์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
 4. เพ่ือให้การปฏิบตังิานบคุลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีถกูต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้และปอ้งกนัการได้รับคําสัง่จากผู้บงัคบับญัชาท่ีไมเ่ป็นไปตามระเบียบ  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบคุคล(ถือปฏิบตัติามระเบียบ) 
5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1.ผู้บริหารกําหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบคุคล 
 2. แตง่ตัง้คณะทํางาน 
 3.จดัทํามาตรการ แนวทางปฏิบตัใินการทํางานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. เปิดเวทีรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอของบคุลากรในองค์กร 
 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 6กํากบัตดิตามการดําเนินการตามมาตรการ 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 –  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบ ู  
 สํานกัปลดั เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

10. ตงัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบคุคล 
 2.แนวทางปอ้งกนัการได้รับคําสัง่จากผู้บงัคบับญัชาท่ีไมเ่ป็นไปตามระเบียบ 
 3. กลไกให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเสนอความคดิเห็นอนัเป็นประโยชน์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
 4. ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบคุคลของเทศบาลไมน้่อยกวา่ 80 % 
 5. บคุลากรมีความพงึพอใจตอ่ระบบและมาตรฐานการบริหารงานบคุคลไมน้่อยกวา่ 80% 

1. ชื่อโครงการ /กจิกรรม/มาตรการ 
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 มาตรการออกคําสัง่มอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และหวัหน้าสว่นราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรูปแบบหนึง่ท่ีมี
อํานาจหน้าท่ีในการจดัทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน หน้าท่ีตามพระราชบญัญตักํิาหนดแผน
และขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ี
กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มา
รับบริการตดิตอ่กบัหน่วยงานตา่งๆ ของเทศบาลนัน้ มกัจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการ
ตดิตอ่ราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูก่บัฝ่ายผู้บริหาร ไมมี่การกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหน้าท่ีในการสัง่การ อนมุตั ิอนญุาต ไปยงัหวัหน้าหนว่ยงาน ระดบัสํานกั กอง และฝ่ายตา่ง ๆ ซึง่เป็น
อปุสรรคอยา่งยิ่งตอ่การให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความลา่ช้า ประชาชนไมไ่ด้รับความสะดวกอนัอาจเป็น
สาเหตหุนึง่ของการกระทําการทจุริตประพฤตมิิชอบในการปฏิบตัริาชการของเจ้าหน้าท่ี สง่ผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสทิธิภาพ 
 เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สขุของประชาชนและเกิดผลสมัฤทธิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน์

เกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ คุ้มคา่ นายกองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีอํานาจหน้าท่ีในการสัง่ อนญุาต และอนมุตัิ เก่ียวกบั
ราชการ และมีอํานาจมอบหมายการปฏิบตัิราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      ท่ีได้รับแต่งตัง้ใน
การสัง่หรือการปฏิบตัิราชการดงันัน้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขัน้ตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขัน้ตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึง
จําเป็นต้องมีมาตรการออกคําสัง่มอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และหวัหน้าสว่นราชการ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขัน้ตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพงึพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตดัสนิใจในการสัง่ อนญุาต อนมุตัขิองผู้บริหารทกุระดบั 
 3.4 เพ่ือปอ้งกนัการผกูขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดลุพินิจอนัอาจเป็นเหตแุห่งการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จดัทําคําสัง่มอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และหวัหน้าสว่นราชการ  
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5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1.ประชมุมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จดัทําคําสัง่มอบหมายงานในการสัง่ อนญุาต อนมุตัิ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบงัคบัและหนงัสือ
สัง่การ 
 2. จดัทําหนงัสือแจ้งเวียนให้ทกุสว่นราชการและผู้ รับมอบอํานาจให้ปฏิบตัิราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบตั ิ
 3. จดัทําประกาศ ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้ รับมอบหมายงานตามคําสัง่รายงานผลการปฏิบตังิานตามคําสัง่ท่ีได้รับมอบหมายในทกุเดือน 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบ ู  
 สํานกัปลดัเทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10. ตงัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการออกคําสัง่มอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และหวัหน้าสว่นราชการ 
 2. คําสัง่มอบหมายงานให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องปฏิบตัริาชการแทน จํานวนไมน้่อยกวา่ 4 ฉบบั 
 3. ประชาชนมีความพงึพอใจในบริการท่ีได้รับอยูใ่นระดบัดี 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงนิ งบประมาณ การจัดการพสัดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ  โดยยดึถือและปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทัง้ในเร่ืองการจดัหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานตา่งๆ ตามภารกิจและการจดัทําบริการ
สาธารณะ แตต้่องเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดงันัน้ การท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะ
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บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 ดงันัน้การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพสัดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเร่ืองท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความสําคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีไมส่มควร ผิดวตัถปุระสงค์ ไมมี่ประสทิธิภาพ และปอ้งกนัการเอือ้ประโยชน์ให้กบัพวกพ้อง  รวมทัง้
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมลูการจดัซือ้ จดัจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้
จดัทํามาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปอ้งกนัการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไมส่มควร ผิดวตัถปุระสงค์ ไมมี่ประสทิธิภาพ  
  2. เพ่ือปอ้งกนัการเอือ้ประโยชน์ให้กบัตนเอง และพวกพ้อง 
 3. เพ่ือสร้างกลไกให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบข้อมลูการจดัซือ้ จดัจ้างขององค์กร 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานการเงิน งบประมาณ การจดัหาพสัด ุ 
 
5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1.จดัประชมุ 
 2. จดัทําคําสัง่คณะทํางาน 
 3.ประชมุคณะทํางาน 
 4. กําหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 5. จดัทําประกาศ ประชาสมัพนัธ์ให้บคุลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6.กํากบัตดิตามการดําเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปัญหาอปุสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือปรับปรุง
แนวทางในการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
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 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบ ู  
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการป้องกันและกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสทิธิภาพ และปอ้งกนัการเอือ้ประโยชน์ให้กบัตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมลูการจดัซือ้ จดัจ้างขององค์กรผ่าน
ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ขององค์กร 

1. ชื่อโครงการ /กจิกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบตัิให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัด ุปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวิเคราะห์ผลการจดัซือ้จดัจ้าง ปัญหาอปุสรรคในกระบวนการดําเนินงาน 
 2. เพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้บริหารใช้ในการพฒันาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานด้านจดัซือ้จดัจ้าง 
 3. เพ่ือปอ้งกนัการใช้จ่ายงบประมาณท่ีผิดวตัถปุระสงค์ ไมมี่ประสทิธิภาพ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานและเก่ียวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจดัหาพสัด ุ 

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1.ประชมุวางแผนวิเคราะห์ผลการจดัซือ้จดัจ้าง ปัญหาอปุสรรคในกระบวนการดําเนินงาน 
 2. รวบรวมจดัเก็บข้อมลูในการจดัซือ้จดัจ้างในฐานข้อมลู 
 3. จําแนกวิธีการจดัซือ้จดัจ้าง 
 4. สรุปผลการจดัซือ้จดัจ้าง 
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 5. รายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างเสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการพฒันาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานด้านจดัซือ้จดัจ้าง 
 6. เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1.รายงานผลการจดัซือ้จดัจ้าง ปัญหาอปุสรรคในกระบวนการดําเนินงานในแตล่ะปีงบประมาณ 
 2. มีฐานข้อมลูให้ผู้บริหารใช้ในการพฒันาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานด้านจดัซือ้จดัจ้าง
เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับ
ประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ /กจิกรรม/มาตรการ 
 กิจรรมการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารด้านการจดัซือ้จดัจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทัง้ในเร่ืองการจดัหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานตา่งๆ ตามภารกิจและการจดัทําบริการ
สาธารณะ แตต้่องเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดงันัน้ การท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 ดงันัน้การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพสัดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเร่ืองท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความสําคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีไมส่มควร ผิดวตัถปุระสงค์ ไมมี่ประสทิธิภาพ และปอ้งกนัการเอือ้ประโยชน์ให้กบัพวกพ้อง  รวมทัง้
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมลูการจดัซือ้ จดัจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้

จดัทํากิจกรรมเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการจดัซือ้ – จดัจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบั

การจดัซือ้ – จดัจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทกุโครงการ 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัซือ้ – จดัจ้างรายโครงการ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัริาชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือปอ้งกนัการทจุริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมลูการจดัซือ้ – จดัจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดขุององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด และชมุชนตา่งๆ ภายในเขตพืน้ท่ี 

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมลูกระบวนการจดัหาพสัดเุพ่ือจดัทําประกาศ ดงันี ้
  - ประกาศการจดัซือ้ – จดัจ้าง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจดัซือ้ – จดัจ้าง 
  - ประกาศกําหนดวนั เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวนั เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผู้ผา่นการคดัเลือกพร้อมวงเงินการจดัซือ้ – จดัจ้าง 
  - ประกาศวนั เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 2. นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ตามช่องทางการประชาสมัพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 –  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบ ู  
 กองคลงั เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
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 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างไมน้่อยกวา่ 3 ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินครบทุก
โครงการ  

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพ ื่อให้ เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทดัเทยีมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจดับริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทดัเทียมกนัและ 
ไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินบริหารจดัการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดย

ดําเนินการจดัตัง้ศนูย์บริการร่วมหรือศนูย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จดุเดียว ( One Stop Service) ณ 
สํานกังานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นศนูย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมลู ย่ืนคําขออนุมตั ิ
อนญุาตในเร่ืองท่ีเป็นอํานาจหน้าท่ีและภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดําเนินการให้
ประชาชนผู้ รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการท่ีเช่ือมต่อ
ระหวา่งศนูย์บริการร่วมกบัหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ทัง้ในด้านเอกสาร การสง่ตอ่งาน ระบบการรับเงิน และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบบตัรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ให้บริการท่ีดีกบัประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทดัเทียมกนัและไม่
เลือกปฏิบตั ิ
 นอกจากนี ้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินยงัต้องบริหารจดัการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบตัิ

ราชการของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้มาตรฐานทัง้ 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้าน
ไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายนํา้, ด้านนํา้เพื่อการบริโภค, ด้านการพฒันาเด็กและเยาวชน, ด้านการ

สง่เสริมกีฬา, ด้านการสง่เสริมผู้สงูอาย,ุ ด้านการสง่เสริมผู้ ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสขุ, ด้านการสง่เสริม
การพฒันาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั, ด้านการส่งเสริมศาสนา 

ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีท้องถ่ิน, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม, ด้านศกึษา และด้านการจดับริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควนั การกําจดัผกัตบชวาและวชัพืชในแหล่งนํา้ การลดและคดัแยกขยะมลูฝอยตัง้แตแ่หลง่กําเนิด
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การจดัการนํา้เสีย แผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ท่ี) 
โดยในขัน้ตอน กระบวนปฏิบตัภิารกิจ ต้องคํานงึการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพงึพอใจโดยทดัเทียมกนัและไมเ่ลือกปฏิบตั ิ  

3. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพงึพอใจโดยทดัเทียมกนัไมเ่ลือกปฏิบตัอิยา่งยตุธิรรม เสมอภาค 
 2. เพ่ือเป็นการประเมินความพงึพอใจของประชาชนต่อคณุภาพการให้บริการ และนําผลมาปรับปรุงใน
การให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทกุสํานกั/กอง/ฝ่าย ดําเนินการปฏิบตังิานบริการสาธารณะ อยา่งยตุธิรรม เสมอภาคและไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 ทกุสํานกั/กอง/ฝ่าย  

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1.ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการดําเนินการเพ่ือสร้างมาตรฐานในการปฏิบตัิงานตามแต่ภารกิจ
งานบริการสาธารณะ 
 2. ประชุมสํานกั/กอง/ฝ่าย ท่ีเก่ียวข้องกําหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีโปร่งใส ยตุิธรรม ไม่เลือก
ปฏิบตั ิตรวจสอบได้ 
 3. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ กําหนดให้มีการแสดงขัน้ตอน ระยะเวลา อัตรา
คา่บริการอยา่งชดัเจน และกําหนดให้มีการประเมินความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพการให้บริการ 
 4. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ณ ท่ีทําการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสมัพนัธ์อ่ืนๆ ท่ี
ประชาชนสามารถรับทราบได้อยา่งทัว่ถึง 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้
ผู้บริหารและประชาชน รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ 
 6. ประชมุสํานกั/กอง/ฝ่าย ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการให้บริการเพ่ือสร้างความพงึพอใจแก่
ประชาชน 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผ้รับผิดชอบ ู  
 ทกุสํานกั/กอง/ฝ่าย องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1.รายงานผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานปฏิบตัิงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจ
ตอ่สาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพงึพอใจของตอ่คณุภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 
 3.ลดจํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะท่ีไมเ่ป็นธรรม เลือกปฏิบตั ิ 

1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “ยกระดบัคณุภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ประชาชนในพืน้ท่ีเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความหลากหลายทางวฒันธรรม กล่าวได้ว่าเป็น
สงัคมพหวุฒันธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ให้ความสําคญัในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบตัิ
ในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึน้ในพืน้ท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลกัการบริหาร

จดัการตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมา

ประยกุต์ใช้ โดยเฉพาะหลกัความโปร่งใส (Transparency) และหลกัเสมอภาค (Equity) โดยไม่
แบ่งแยกด้าน เพศ ถ่ินกําหนด เชือ้ชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้
กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศนูย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบตัภิารกิจของสว่นราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสตัย์ สจุริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนัน้ เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีการนํา
เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ช่ ว ย 
ในการปฏิบตัิงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงขัน้ตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
ชดัเจน มีระบบการปอ้งกนัหรือการตรวจสอบเพ่ือปอ้งกนัการละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีในการให้บริการ รวมถึงการ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทดัเทียมกนัและไมเ่ลือกปฏิบตั ิซึง่จะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือนําเทคโนโลยีมาพฒันาการปฏิบตัิงานให้มีระบบท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน 
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2. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เ ป็ น ธ ร ร ม แ ล ะ 
ไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
 3. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพงึพอใจตอ่คณุภาพการให้บริการ และเช่ือมัน่ในองค์กร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจตอ่คณุภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1. จดัให้มีการนําเทคโนโลยีมาพฒันาระบบต่างๆ ในการปฏิบตัิงาน เพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมี
เคร่ืองมือการปฏิบตัิงานท่ีมีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบตัิเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ ระบบบตัรควิในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 6.2 จดัให้มีและปรับปรุงการแสดงขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน อตัราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ีใช้ใน
การดําเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทราบอยา่งชดัเจน 
 6.3 จดัให้มีระบบการป้องกนัหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ี ได้แก่ จดัให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานท่ีให้บริการ 
 6.4 จดัให้มีสถานท่ีสําหรับผู้สงูอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบตัิ ได้แก่ ทางลาดชนัห้องนํา้สําหรับผู
พิการ 
 6.5 จดัให้มีปา้ยสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษามาลายกูลาง 
 6.6 มีการนําระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) 

มาประยกุต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 สํานกัปลดั เทศบาลตําบลโนนสะอาด 
 กองคลงั เทศบาลตําบลโนนสะอาด 
 กองช่าง เทศบาลตําบลโนนสะอาด 
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 กองการศกึษา เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการนําเทคโนโลยีมาพฒันาการปฏิบตัิงานให้มีระบบท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน 
2. มีระบบการทํางานให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานให้บริการอยา่งมีความเป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

 3.ประชาชนผู้ รับบริการมีความพงึพอใจร้อยละ 80 
4. ลดจํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะท่ีไมเ่ป็นธรรม เลือกปฏิบตั ิ 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพนิิจและใช้อาํนาจหน้าท ี่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท ี่ด ี
 2.3.1 มีการจัดท ําแผนภมิข ัน้ตอนและระยะเวลาการดําเนินการ เกี่ยวกับการบริการู
ปร ะชาชนรายละเอ ียดที่ เ กี่ ยวข้ อ งในแ ต่ละขัน้ตอน  เ ปิดเผย  ณ  ที่ท ําการและในระบบเครือข่ าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ  : มาตรฐานการยกระดบัการปฏิบตัหิน้าท ี่ตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองท ี่ด  ี 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จดัทําหลกัเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจดั
ให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนมากท่ีสดุ ประกอบกบัในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
การบริหารจดัการท่ีดี และได้ดําเนินการตามโครงการดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ืองทกุปีนัน้ 
 เพ่ือกํากบัให้การใช้ดลุยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีของบคุลากรในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นไปตาม
หลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเกิดประโยชน์สขุตอ่ประชาชน เกิดผลสมัฤทธิตอ่ภารกิ์ จขององค์กร เกิดความ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากวา่ปีท่ีผา่นมา องค์กรปกครอ
ส่วนท้องถ่ิน จึงได้จัดทํามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยดึกรอบแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีดีขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจดัทํามาตรฐานการยกระดบัการปฏิบตัหิน้าท่ีตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2. เพ่ือมีแนวทางการปฏิบตังิานเก่ียวกบัวิธีการและมาตรฐานท่ีใช้ในการให้บริการ  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลกัการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 
6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1. แต่งตัง้คณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการยกระดบัการปฏิบตัิหน้าท่ีตามหลกัการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 2. ประชมุคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องปฏิบตัิ ปรับปรุงขัน้ตอน
และระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบตัิได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเร่ืองใดท่ีผู้บงัคบับญัชา
สามารถมอบอํานาจการตดัสินใจเก่ียวกับการสัง่ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบตัิราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บงัคบับญัชา 
 3. จดัทําแนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัวิธีและมาตรฐานท่ีใช้ในการให้บริการ 
ปรับปรุงแผนผงักําหนดผู้ รับผิดชอบให้เป็นปัจจบุนั 
  1) ปรับปรุงปา้ยแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  2) จดัทําเอกสาร/แผน่พบัประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ 
  3) จดัให้มีกลอ่ง/ตู้ รับความคดิเห็นของประชาชน 
  4) จดัทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องตา่งๆ พร้อมตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มทกุงานบริการ 
  5) จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทัง้เวลา  ทําการ ช่วงพกักลางวนัและในวนัหยดุราชการ 
  5) การมอบอํานาจการตดัสนิใจ การอนญุาต การอนมุตั ิการรักษาราชการแทน 
 4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขัน้ตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดทํา
แผนภมูิแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกบัการบริการประชาชน ณ ท่ีทําการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 5.ประเมินผลการปฏิบตัหิน้าท่ี และนําผลดงักลา่วมาปรับปรุงการปฏิบตัริาชการ 
 6. รายงานผลการปฏิบตังิาน ความคดิเห็นและอปุสรรคตา่งๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–  



45 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 ทกุกอง/สํานกั ในเทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีแนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัวิธีและมาตรฐานท่ีใช้ในการให้บริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขัน้ตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ
ประชาชน ณ ท่ีทําการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. ประชาชนมีความพงึพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเพิ่มขึน้ 

2.3.2 มีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจเกี่ยวกับการสั่ ง อนุญาต อนุมัต  ิปฏิบัตริาชการแทน
หรือการดาํเนินการอ ื่นใดของผ้มีอาํนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นู  
1. ชื่อโครงการ  : มาตรการการมอบอาํนาจอนุมัต  ิอนุญาต สั่ งการ  เพ ื่อลดขัน้ตอนการปฏิบัตริาชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้กับผู้ ใต้บงัคบับญัชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนัน้ 
เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคญั คณุสมบตั ิความรู้ ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเร่ืองนัน้เป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ราชการ 

ดงันัน้ การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากบัสภาพสงัคมและทนัต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน เกิดผลสมัฤทธิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ์

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ต้องมีการกระจายอํานาจการตดัสินใจเก่ียวกบั
การสัง่ อนญุาต อนมุตั ิปฏิบตัริาชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้ มีอํานาจในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตดัสินใจเก่ียวกบัการสัง่ อนญุาต อนมุตัิ ปฏิบตัิราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู้ มีอํานาจในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
 2. เพ่ือปอ้งกนัการผกูขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดลุยพินิจอนัอาจเป็นเหตแุห่งการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 

3. เพ่ือให้ประชาชนมีความพงึพอใจในการให้บริการ 

4. เป้าหมาย 
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 คณะผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ปลดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รองปลดัองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินหรือหวัหน้าสว่นราชการ 

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1. ออกคําสัง่มอบหมายงานในการสัง่ อนญุาต อนมุตั ิแตง่ตัง้ ปฏิบตัริาชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืน
ใดของผู้ มีอํานาจในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือกระจายอํานาจในการตดัสนิใจ 

2. แจ้งเวียนผู้ รับมอบอํานาจและทกุหน่วยในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รับทราบ 
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบและผู้ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี เปิดเผยต่อ

สาธารณชน 4. ผู้ รับมอบอํานาจรายงานผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตามคําสัง่ท่ีได้รับมอบมายในทกุเดือน  

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู้ มีอํานาจในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพงึพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึน้ 

2.4 การเช ิดชเกียรตแิก่หน่วยงานู /บุคคลในการดาํเนินกิจการ  การประพฤตปิฏิบัตตินให้เป็นท ี่ประจักษ์ 
 
2.4.1 ยกย่องเช ิดชเกียรตทิ ี่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมู  

1. ชื่อโครงการ  : ยกย่องเช ิดชเกียรู ตหิน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  

2. หลักการและเหตุผล 
 สงัคมปัจจบุนัมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทนุนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขนัในทกุรูปแบบเพ่ือ
บรรลผุลตามความประสงค์ โดยอาจทําให้ขาดการคํานึงถึงความถกูต้องชอบธรรมอาจสง่ผลกระทบตอ่คณุธรรม 
จริยธรรมในจิตสํานกึของผู้คนจนเกิดความผิดเพีย้นไปทําให้เกิดปัญหาขึน้อย่างมากมายในปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองการทจุริตทกุระดบัทกุภาคสว่นรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
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 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสงัคมเป็นต้นแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลงั องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจึงจดัให้มีการยกย่องเชิดชเูกียรติมอบรางวลัหรือประกาศเกียรติคณุแก่บุคคลท่ีมีความซื่อสตัย์ สจุริต มี
คณุธรรม เพ่ือส่งเสริมสร้างขวญัและกําลงัใจแก่คนดีเหล่านัน้ให้ร่วมมือกนัในการสร้างสรรค์สงัคมท่ีสงบสขุ มี
คณุธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิ ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สงัคม เพ่ือการปลกุกระแส
การสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเน่ืองมาจากแนวคิดท่ีว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและ
คณุธรรมเป็นรากฐานอนัสําคญัในการพฒันาสงัคมสูค่วามสงบสขุร่มเย็นร่วมกนั 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกยอ่งเชิดชเูกียรตแิก่หน่วยงาน/บคุคลท่ีมีความซื่อสตัย์สจุริต มีคณุธรรม จริยธรรม 
 2. เพ่ือสร้างขวญั กําลงัใจ ตลอดจนปลกุจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดีอนัเป็น
กศุโลบายหนึง่ในการปลกูจิตสํานกึให้สงัคมตระหนกัถึงคณุคา่แห่งความดีมากยิ่งขึน้ 
 ๓. เพ่ือสร้างสงัคมท่ีสงบสขุและทกุคนในสงัคมประพฤตปิฏิบตัตินอยา่งมีคณุธรรมจริยธรรม 

4. เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบตัิตนด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต มี
คณุธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 - ผู้ ทําคณุประโยชน์ และมีสว่นร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 - การยกย่องเชิดชเูกียรติแก่หน่วยงาน/บคุคลท่ีประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีจํานวนไม่น้อยกว่า 
10 คน/ปี 

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 พืน้ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1. จดัตัง้คณะทํางานฯ  
 2. ประชมุคณะทํางาน 
  - กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกบคุคลท่ีมีความซื่อสตัย์ สจุริต มีคณุธรรม 
  - พิจารณาคดัเลือก 
 4. ประกาศยกยอ่งเชิดชเูกียรตใินโอกาสตา่งๆ  

5. จดัให้มีการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ยกยอ่งเชิดชเูกียรตหิน่วยงาน/บคุคล ท่ีประพฤตปิฏิบตัตินให้เป็นท่ี

ประจกัษ์ผา่นทางส่ือช่องทางตา่งๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ ส่ือสงัคม (Social Media) เป็นต้น 
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6. เชิญบคุคลท่ีได้รับการเชิดชเูกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชน
ในชมุชนตามโอกาสตา่งๆ ท่ีเหมาะสม 

7. จดัทําทําเนียบหน่วยงาน/บคุคลท่ีได้รับการเชิดชเูกียรต ิเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ. 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. จํานวนหน่วยงาน/บคุคลท่ีได้รับการยกยอ่งเชิดชเูกียรต ิ

2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ
เห็นคณุคา่ของการประพฤตปิฏิบตัตินด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต มีคณุธรรมและจริยธรรม 

2.4.2 ยกย่องเช ิดชเกียรตทิ ี่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจติสาธารณะู  
1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมเช ิดชเกียรตบิุคคลที่ช่วยเหลือกจิการสาธารณะหรือมีจติสาธารณะู  

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบนัสงัคมไทยให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามท่ีบญัญัติไว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย นอกจากนีย้งัเป็นการยกย่องเชิดชเูกียรติบคุคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนบัสนนุการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่
ชมุชน สงัคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวญักําลงัใจให้บคุคลหรือองค์กรมีความมุ่งมัน่ ตัง้ใจ ร่วมเป็นแกนนําใน
การสง่เสริม สนบัสนนุ และอนรัุกษ์มรดกทางศลิปวฒันธรรมของชาตสืิบไป 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดัทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู้ ท่ีได้รับการ
คดัเลือกระดบัหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้ สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอยา่งตอ่บคุคลอ่ืนในชมุชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างขวญัและกําลงัใจแก่ผู้ ทําคณุประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
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 2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตระหนกัถึงความการเสียสละเพ่ือประโยชน์สว่นรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3. เพ่ือประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ ท่ีได้รับรางวลัให้เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่สาธารณชนตอ่ไป 

4. เป้าหมาย 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 - ผู้ ทําคณุประโยชน์ และมีสว่นร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

5. สถานที่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1. ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมเชิดชเูกียรตปิระชาชนผู้ มีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานกํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือคดัเลือกบุคคลผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมเชิดชเูกียรตปิระชาชนผู้ มีจิตสาธารณะ 
 3. จดัทําเอกสารผู้ ทําคณุประโยชน์ด้านตา่งๆ เพ่ือเสนอผู้บงัคบับญัชา ดงันี ้
  - ด้านช่วยเหลือสงัคมดีเดน่ (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ินดีเดน่ การจกัสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ินดีเดน่ เพลงพืน้บ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ินดีเดน่ การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมการแสดงกลองยาว (เดก็และเยาวชน) 
 4. ดําเนินการจดัทํากิจกรรมเชิดชเูกียรตปิระชาชนผู้ มีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ ท่ีได้รับรางวลัให้เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่สาธารณชนตอ่ไป 
 6. สรุปผลการจดัทํากิจกรรมเชิดชเูกียรตปิระชาชนผู้ มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บงัคบับญัชา 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู    เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. การยกย่องและเชิดชเูกียรติแก่บคุคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ ทําคณุประโยชน์ จิตสาธารณะหรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
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 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ
เห็นคณุคา่ของบคุคลท่ีเสียสละเพ่ือประโยชน์สว่นรวม และมีจิตสาธารณะ  

2.4.3 ยกย่องเช ิดชเกียรตทิ ี่ดาํรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียงู  
1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมเช ิดชเกียรตบิุคคลดาํรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียงู  

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงมีพระราชดํารัสชีแ้นะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตัง้แต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลงัได้ทรงเน้นยํา้แนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยูไ่ด้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืนภายใต้กระแ
โลกาภิวฒัน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึง่การเกษตรในสมยัก่อนเกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศยัธรรมชาตติามสภาพแวดล้อมมีการปลกูพืชหลากหลายชนิดคละกนั ทัง้พืชผกั ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมนุไพร 
พืชใช้สอย ในลกัษณะของสวนผสม ตอ่มามีการพฒันาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึน้ ต้นทนุการผลิตสงูขึน้ประกอบกบัเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ต้อง
หนักลบัมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในลกัษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครัง้ การปลกูผกัสวนครัว
รัว้กินได้จงึเป็นอีกแนวทางหนึง่ท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นการเกษตรแบบพึง่พาตนเองเป็นการใช้พืน้ท่ีเล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภยัจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศยั 
และท่ีสําคญัสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ีจะซือ้จากตลาด และเหลือ
จากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเ ร่ิมจากการดําเนินชีวิตในครัวเ รือนเป็นลําดับแรก  จึงได้ ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคดัเลือกประชาชนท่ีปฏิบตัิตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลด
การใช้ทรัพยากรนํา้และต้นทนุในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลติผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อี
ทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการนํา้ในพืน้ที่เพาะปลกูพืชฤดแูล้งให
สอดคล้องกบัปริมาณนํา้ต้นทนุและสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นตวัอยา่ง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ื
ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบตัิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตัง้ให้เป็นวิทยากรประจําศนูย์
เรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศนูย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทัง้ยงัเป็นตวัอย่างให้แก่เกษตรกรได้
น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชเูกียรตปิระชาชนผู้ปฏิบตัติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตวัอยา่งและเป็นวิทยากร 
ประจําศนูย์เรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศนูย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
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4. เป้าหมาย 
 ประชาชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

5. สถานที่ดาํเนินการ  เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

6. วธิ ีดาํเนินการ 
 1. ประชมุคณะกรรมการศนูย์บริการฯ ประจําตําบล 
 2. ดําเนินคดัเลือกบคุคลต้นแบบท่ีน้อมนําเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
 3.ประกาศยกยอ่งเชิดชเูกียรตใินโอกาสตา่งๆ  และแตง่ตัง้ให้เป็นวทิยากรประจําศนูย์เรียนรู้โครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ศนูย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลท่ีได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่
สาธารณชนตอ่ไป 
 5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอ่ผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการฯู  
 งานสง่เสริมการเกษตร สํานกัปลดัเทศบาลตําบลโนนสะอาด 

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. จํานวนบคุคลท่ีดํารงตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้รับการยกยอ่งเชิดชเูกียรต ิ
 2. ขยายผลองค์ความรู้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชมุชน 

  
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธ ีการอ ื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัต ิหน้าท ี่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท ี่ด ี
1. ชื่อโครงการ  : มาตรการ  “จัดทาํข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ีด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถ่ิน และการใช้
จ่ายงบประมาณในการดําเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สงูสดุ ดงันัน้การดําเนินการบริหาร
จดัการต่างๆ ต้องคํานึงถึงหลกั    ธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อ



52 

ครหาในการทุจริตหรือดําเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตกุารทุจริตท่ีเกิดขึน้ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุ
ส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดบับุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจาก
ลกัษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ท่ีเอือ้ให้เกิดการทุจริต ดงันัน้ วิธีการบริหารจดัการภายในองค์กรท่ีนําไปสู่
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ของผู้ บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนกัถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทจุริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นสิ่งท่ียากตอ่การดําเนินงานก็ตาม แตเ่ป็นสิ่งสําคญัท่ี
หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรท่ีมีคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสงัคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนกัถึงภยัจากการทจุริตและปฏิเสธการทจุริตในทกุรูปแบบ 
 ดงันัน้ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจึงได้จดัทํามาตรการ “จดัทําข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ” ท่ีกําหนด
แนวทางในการปฏิบตัริาชการด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือเป็นการ
พฒันาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้
สงูขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บคุลากรปฏิบตัิราชการด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต มีคณุธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือให้ทกุสว่นราชการ (สํานกั/กอง) นําไปยดึถือมาตรการและนําไปปฏิบตั ิ
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคณุธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บคุลากรในเทศบาลตําบลโนนสะอาด  

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1.ประชมุหน่วยงาน 

2. กําหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสตัย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยดึมัน่ในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดงันี ้

 - ห้ามเรียกรับเงิน เร่ียไร หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มาใช้บริการ 
 - ห้ามปฏิบตัิหน้าท่ีเอือ้ประโยชน์  หรือเลือกปฏิบตัิแก่บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดและพวก

พ้อง 
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 - ต้องปฏิบตัหิน้าท่ีให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
3. ประกาศให้บคุลากรในองค์กรถือปฏิบตั ิและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
4. จดักิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนกัในการปฏิบตัติามข้อตกลงอยา่งน้อย 2 ครัง้ตอ่ปี 
5. กํากบัตดิตามมาตรการ “จดัทําข้อตกลงการปฏิบตัริาชการ”  

 6.รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบปัญหาอปุสรรคเป็นข้อมลูในการดําเนินการปรับปรุงข้อตกลงการ
ปฏิบตัริาชการในปีตอ่ไป 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 ทกุสํานกั/กอง องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบตัิราชการด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยดึมัน่ในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
- ลดข้อร้องเรียนของบคุลากรในองค์กรเก่ียวกบัเร่ืองการทจุริต 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  จังหวัด  อ ําเภอ  ที่ได้ด ําเนินการตามอ ํานาจหน้าท ี่
เพ ื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดแลการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นู  

1. ชื่อโครงการ  : มาตรการ  “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทัง้ภาครัฐและองค์กรอสิระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายู  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทัง้ผู้ ว่าราชการจงัหวดัและนายอําเภอกํากับ
ดแูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอสิระเพ ื่อตรวจสอบการใช้อาํนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึง่ในแง่ของการ
ทุจริตจะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบงัคบัหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นกัการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินดําเนินกิจการตา่งๆ อย่างโปร่งใสและสจุริต ซึง่หน่วยงานทัง้
สํานกังานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิ
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีสําคญั 
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 ดงันัน้ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบ” ขึน้ เพ่ือ
สง่เสริมสนบัสนนุกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินให้มีประสทิธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนบัสนนุกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มีประสทิธิภาพ 

2. เพ่ือกําหนดผู้ รับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยท่ีเก่ียวข้องอยา่งชดัเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคมุ ดแูลการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอยา่งมีประสทิธิภาพ 

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

6. วธิ ีดาํเนินการ 
 1. กําหนดหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบทัง้จากผู้ กํากบัดแูลและ
องค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสํานกังานตรวจเงินแผน่ดนิ 
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตัริาชการประจําปี หรือ

คณะทํางาน LPA 
  - การรับการตรวจจากสํานกังาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจดัทําแผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุริตในหน่วยงาน  
 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดาํเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
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 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคมุ ดแูลการปฏิบตัริาชการขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

2.5.3 ดาํเนินการให้มีเจ้าหน้าท ี่ท ี่ร ับผิดชอบดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่ อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ี่ปฏิบัตริาชการตามอาํนาจหน้าท ี่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ  : มาตรการ  “แต่งตัง้ผ้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนู ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีนโยบายใช้หลกัธรรมาภิบาลสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึง่สามารถย่ืนคําร้องเรียนผ่าน
ช่องทางตา่งๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศพัท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนัน้ เพ่ือให้การดําเนินการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตัง้คณะทํางานรับผิดชอบการรับเร่ืองร้องเรียนประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเร่ืองร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขึน้ เพ่ือ
ดําเนินการมาตรการจดัการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบตัิ
ให้เป็นแนวทางเดียวกนั 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนตา่งๆ  
 2. เพ่ือจดัให้มีมาตรการจดัการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีสอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑ์เก่ียวข้องอยา่งถกูต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน 

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1. กําหนดผู้ รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน 
 2. จดัทําคูมื่อดําเนินการเร่ืองร้องเรียน 
 3. จดัประชมุให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิงานและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
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 4. เผยแพร่กระบวนการและขัน้ตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้ผู้ รับบริการ ผู้ มีส่วนได้เสีย คู่สญัญา ประชาชนทัว่ไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขัน้ตอนดงักลา่วได้ตรงกบัความต้องการ 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 สํานกัปลดัเทศบาลตําบลโนนสะอาด 

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนดําเนินการจัดการเร่ืองร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามคู่มือดําเนินการเร่ืองร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอน
การปฏิบตังิานท่ีสอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอยา่งถกูต้อง 

1. ชื่อโครงการ  : มาตรการกาํกับการดาํเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีนโยบายใช้หลกัธรรมาภิบาลสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึง่สามารถย่ืนคําร้องเรียนผ่าน
ช่องทางตา่งๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศพัท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 เพ่ือให้การดําเนินการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทํามาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องดําเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา 
ตรวจสอบได้ สร้างความเช่ือมัน่ในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมายให้แก่ประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือมีกระบวนการกํากบัการดําเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนกลา่วหาอยา่งเป็นระบบ โปร่งใส 

2.เพ่ือมีมาตรการกํากบัตดิตามการดําเนินการของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในขัน้ตอนการดําเนินการ
ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนของ บคุลากรในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรวมถึงขัน้ตอนการลงโทษผู้กระทําผิดอยา่ง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสทิธิภาพ  
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4. เป้าหมาย 
 มาตรการกํากบัการดําเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนกลา่วหาบคุลากรในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 
5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด 
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วิธ ีดาํเนินการ 6. 
ประชมุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  1.

 2. แตง่ตัง้คณะทํางาน 
3. กําหนดมาตรการกํากบัการดําเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนกลา่วหาบคุลากรในองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินให้มีประสทิธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้ 
 - กระบวนการขัน้ตอนลงโทษ 
 - กระบวนการตดิตาม ตรวจสอบผู้กระทําความผิด  

 4. กํากับติดตามการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน
กลา่วหาบคุลากรในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 5. เผยแพร่มาตรการกํากบัการดําเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนกลา่วหาบคุลากรในองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน ให้สาธารณะชนทราบ 
 6. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนกล่าวหา
บคุลากรในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ให้ผู้บริหารทราบ 
 
ระยะเวลาดาํเนินการ 7. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 –   

งบประมาณดาํเนินการ 8. 
ไมใ่ช้งบประมาณ  

ผ้รับผิดชอบโครงการู  9. 
งานกฎหมายและคดี สํานกัปลดัเทศบาลตําบลโนนสะอาด   

ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 10. 

 1. มีกระบวนการกํากบัการดําเนินการของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาอย่าง
เป็นระบบ โปร่งใส 

ประชาชนมีความเช่ือมัน่ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของบคุลากรในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพิ่มมากขึน้  2. 

 

มิตทิ ี่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
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3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมลข่าวสารในช่องทางท ี่เป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีู
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตามอาํนาจหน้าท ี่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท ุกข ัน้ตอน 
 
 3.1.1 การจัดให้มีศนย์ข้อมลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลข่าวสารของทางราชการู ู ู  
1. ชื่อโครงการ  : มาตรการ  “ปรับปรุงและพัฒนาศนย์ข้อมลข่าวสารของ เทศบาลกุดขอนแก่นู ู ” 
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2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บญัญัติให้รัฐต้องจดัการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคดิเห็นและใช้สทิธิทางการเมืองได้โดยถกูต้องกบัความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมลูข่าวสาร
ของราชการ  
 ดงันัน้ เพ่ือให้การดําเนินการดงักล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้มี
ศนูย์ข้อมลูข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดขู้อมลูข่าวสาร รวมทัง้ดําเนินการปรับปรุงข้อมลูข่าวสาร
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจบุนัผา่นช่องทางในส่ือตา่งๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารอนัเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั 
 2.เพ่ือมีหน่วยประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารของหน่วยงานสําหรับประชาชน 
 3. เพ่ือจดัแสดงข้อมลูการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีตอ่สาธารณชน 
 3. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการตรวจสอบข้อมลูและการปฏิบตัิงานขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การปรับปรุงและพฒันาข้อมลูข่าวสารของศนูย์ข้อมลูข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีข้อมลูท่ี
ครบถ้วนถกูต้องเป็นปัจจบุนั  
  
5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1.จัดตัง้คณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพ่ือดําเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารตามกฎหมายวา่ด้วยข้อมลูขา่วสารของทางราชการ 
 2. แตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบศนูย์ข้อมลูขา่วสาร  
 3.จดัทําส่ือประชาสมัพนัธ์เผยแพร่บทบาทอํานาจหน้าท่ี 
 4. จดัทําข้อมลูแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบตัิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเผยแพร่
ตอ่สาธารณชน ผา่นส่ือช่องทางตา่งๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ําเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมลูการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศพัท์เฉพาะ และ/หรือ

ระบบ Call Center  
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 6. จดัให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทัว่ไป 
 7. จดัทํารายงานผลสถิตผิู้มารับบริการรวมทัง้ข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู   สํานักปลัด  เทศบาลตําบลโนนสะอาด อํา เภอศรีบุญเ รือง จังหวัด
หนองบวัลําภ ู

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการปรับปรุงและพฒันาข้อมลูขา่วสารของศนูย์ข้อมลูขา่วสารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มีข้อมลู
ท่ีครบถ้วนถกูต้องเป็นปัจจบุนั   
 2. จํานวนช่องทางการประชาสมัพนัธ์ 
 3. จํานวนส่ือประชาสมัพนัธ์ 
 4. ความพงึพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

 
 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมลข่าวสาร เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ ู
การ เงิน  การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัต ิงาน  เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธ ีการท ี่กฎหมาย  ระเบียบ  กฎข้อบังคับ  ที่ก ําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการท ี่เป็นประโยชน์กับู
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ  : มาตรการกาํกับตดิตามการเผยแพร่ข้อมลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นู  

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจดัทําบริการสาธารณะ ทัง้ใน
เร่ืองการจดัหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจดัทําบริการสาธารณะ 
การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 ดงันัน้เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมลู
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ จึงได้จดัทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือกํากบัให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจดัให้มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบงัคบัท่ีกําหนดไว้รวมทัง้จดัให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ตดิตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือกํากบัติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จดัหาพสัด ุการจดัซือ้จดัจ้าง จดัให้มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบงัคบัท่ี
กําหนดไว้ 

2. เพ่ือกํากบัติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบงัคบั และสถานท่ีให้บริการอยา่งชดัเจน   

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. กํากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบงัคบัท่ีกําหนด  

2. กํากบัติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัราชการท่ี

เป็นประโยชน์ตอ่ประชาชน  
 
5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1. จดัตัง้คณะทํางานจดัทํามาตรการกํากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

2. ประชมุคณะทํางานฯ  
2.1 กําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกํากับติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล

ขา่วสารขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตอ่สาธารณชน 
- การบริหารงานบคุคล/แผนอตัรากําลงั 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจดัหาพสัด ุ/แผนการจดัหาพสัด ุ
- การจดัซือ้จดัจ้าง/ การคํานวณราคากลาง 
- แผนพฒันาท้องถ่ิน 
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- งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
- แผนการดําเนินงาน 
- ข้อมลูรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชมุคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบตังิานประจําปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบตัริาชการ 
- ผลสํารวจความพงึพอใจของประชาชน 

2.2 กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากบัติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆกฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3. ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการกํากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน 

4. รายงานผลการกํากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ผู้บริหาร
ทราบ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 –   

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10.ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจดัหาพสัด ุการ

จดัซือ้จดัจ้างตอ่สาธารณชน  
2. มีการเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการตา่งๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบงัคบั และสถานท่ีให้บริการอย่าง

ชดัเจน   
3. สง่เสริมบทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน  

3.2 การรับฟังความคดิเหน็ การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องท ุกข์ของประชาชน 
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3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห ็นของประชาชน  ในการดาํเนินกิจการตามอาํนาจหน้าท ี่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท ี่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอย่ และู
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ  : โครงการ  เทศบาลพบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เห็นความสําคญัของการสง่เสริมให้เกิดการมีสว่นร่วมอยา่งกว้างขวางและ
เท่าเทียมโดยให้ประชาชนกลุม่องค์กรชมุชนเครือขา่ยทัง้ภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศกัยภาพ
ความคดิเห็นความต้องการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีสว่นร่วมในการรับรู้ร่วมกําหนดแนวทางการดาเนิน
งาน ร่วมตดัสนิใจร่วมตดิตามตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้วยการจดัทาโครงการ
จดัเวทีประชาคมขึน้เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอ่ความเป็นอยู ่และสขุภาพ
อนามยัของประชาชนในชมุชนุ  เพ่ือนํามาเป็นข้อมลูการพฒันา ปรับปรุง จดัทําแผนชมุชน แผนพฒันาท้องถ่ิน 
อยา่งมีประสทิธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนอยา่งแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 2. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม 
 4. เพ่ือนํามาเป็นข้อมลูการพฒันา ปรับปรุง จดัทําแผนชมุชน แผนพฒันาท้องถ่ิน อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 5. เพ่ือสง่เสริมให้เกิดเครือขา่ยภาคประชาสงัคม 
 6. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพฒันาท้องถ่ิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จดัให้มีประชมุเวทีประชาคมในชมุชน   

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1. จดัทําคําสัง่มอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการจดัเวทีประชาคม 



65 

 2. จดัเวทีประชาคม  
 3. สรุปข้อมลูท่ีได้จากการประชมุประชาคมสง่ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 4. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการจัดประชาคม เพ่ือกําหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนชุมชน 
แผนพฒันาท้องถ่ินตอ่ไป เสนอตอ่ผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 20,000  บาท 

9. ผ้รับผิดชอบู  
 สํานกัปลดั เทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจดัเวทีประชาคม 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแตล่ะชมุชน 
 3. เกิดเครือขา่ยภาคประชาชน 
 4. มีข้อมลูพืน้ฐานชมุชนท่ีได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพฒันาชมุชนและพฒันาท้องถ่ิน 
  
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องท ุกข์ได้โดยสะดวก 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผ้ร้องเรียนู /ร้องทกุข์ ได้ทราบถงึการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาํเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
1. ชื่อโครงการ  : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาดเห็นความสําคญัในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเร่ืองราวร้องทุกข์
และเร่ืองร้องเรียนของประชาชนเพ่ือเป็นข้อมลูในการนํามาพฒันา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส  จึงได้จดัทํามาตรการ
จัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึน้ เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
รวมทัง้พฒันาปรับปรุงขัน้ตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจดัการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดําเนินการเร่ืองร้องทุกข์ และเร่ืองเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรมสะดวกและ
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เหมาะสม รวมทัง้จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขัน้ตอนให้ประชาชนรับทราบ
อยา่งทัว่ถึง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือกํากบัติดตามการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อยา่งเหมาะสม 
 2. พฒันาปรับปรุงขัน้ตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจดัการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม
ผล และการแจ้งผลการดําเนินการเร่ืองร้องทกุข์และเร่ืองเรียนตา่งๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
  
4. เป้าหมาย 
 1. กํากับติดตามการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อยา่งเหมาะสม 
 2. กํากับติดตามให้มีการปรับปรุง พฒันากระบวนการจดัการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเร่ืองร้องทุกข์และเร่ืองเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1. จดัตัง้คณะทํางานมาตรการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
 2. ประชมุคณะทํางานฯ มาตรการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือ
กํากบัติดตามการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อยา่งเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากบัตดิตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 
  - กําหนดให้มีการจดัตัง้/ปรับปรุงศนูย์เร่ืองราวร้องทกุข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
  - กํากบัตดิตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจดัให้มีการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และขัน้ตอนให้ประชาชนรับทราบอยา่งทัว่ถึง 
  - กําหนดให้มีเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานผู้ รับผิดชอบในการรับเร่ือง/ร้องทกุข์ ร้องเรียนการทจุริตอย่าง
ชดัเจน  
  - กําหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขัน้ตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการตดิตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเร่ืองร้องทกุข์และเร่ืองเรียนตา่งๆ  
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  - กําหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วนัหากไมส่ามารถดําเนินการได้ทนัภายใน 15 วนั ต้องชีแ้จงให้ผู้ ร้องเรียนทราบ 
  - กําหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือ
ความก้าวหน้า ผลเร่ืองร้องเรียน ให้ผู้ ร้องเรียนทราบรวมทัง้มีช่องทางในการติดตามเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ ร้องเรียน
สามารถตดิตามผลได้ด้วยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสมัพนัธ์มาตรการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้ทกุหน่วยรับทราบ และเปิดเผยตอ่สาธารณชน 
 5. คณะทํางานฯ กํากบัตดิตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ดําเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพงึพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 7. รายงานสรุปผลการดําเนินการเร่ืองร้องเรียน พร้อมปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
  
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบู  
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศนูย์หรือหน่วยรับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทกุข์ 
 2. มีการแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข์ 
 3. มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขัน้ตอนเร่ืองร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเร่ืองร้องเรียน ให้ผู้ ร้องเรียนทราบรวมทัง้มีช่องทาง
ในการตดิตามเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ ร้องเรียนสามารถตดิตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4. มีการกํากบัตดิตามการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการท่ี
กําหนดไว้ 
 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.3.1 ดาํเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนพัฒนา การจัดทาํงบประมาณ 

  
1. ชื่อโครงการ  : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกจิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอํานาจหน้าท่ีในการจดัทําบริการสาธารณะ ทัง้ในเร่ืองการจดัหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจดัทําบริการสาธารณะ การท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสตัย์ สจุริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพฒันาท้องถ่ิน  การจดัทํางบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และร่วมดําเนินการโครงการ รวมทัง้
ตดิตามโครงการตามแผนพฒันาท้องถ่ินสง่ผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่
ประชาชนตอ่ไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการเสนอข้อคดิเห็นในการจดัทําแผนพฒันาท้องถ่ินของตน 
 2. เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการตดิตามการจดัทําแผน/โครงการตา่งๆ ของตน 
 3. เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการตดิตามการปฏิบตัริาชการ ให้มีความถกูต้อง โปร่งใส 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพฒันาท้องถ่ินของตน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้ แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทํา
แผนพฒันาท้องถ่ิน 
 2. จดัทําร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน  
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 3. เผยแพร่ ร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็นในปรับปรุงการจดัทํา
แผนพฒันาท้องถ่ิน 
 4. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปรับปรุงแผนพฒันาท้องถ่ิน ให้สอดรับกบัความต้องการของประชาชน 
 5. เสนอแผนพฒันาท้องถ่ิน ตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 6. เผยแพร่แผนพฒันาท้องถ่ิน ตอ่สาธารณชน 
 7. รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมลูในการปรับปรุงแผนพฒันาท้องถ่ินตอ่ไป 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562    

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินและมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถตดิตามการจดัทําแผน/โครงการตา่งๆ  
 2. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการแตง่ตัง้ภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจดัทําแผนพฒันาท้องถ่ิน 

3.3.2 ดาํเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

1. ชื่อโครงการ  : โครงการทบทวนแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการประเมินผล
การปฏิบตัิราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวดัผลการบริหารและปฏิบตัิราชการว่าสมัฤทธิผลตามเป้าหมายหรือไม ่์

ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือนําผลท่ีได้จากการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข สง่เสริม พฒันา ขยายหรือยตุกิารดําเนินภารกิจตา่งๆ ตอ่ไป 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการขับเคล่ือนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึง่จะสง่เสริมให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบตัิราชการ ลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สขุของประชาชนโดย
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ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และสง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินจงึดําเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบตัริาชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการตา่ง ๆ ในแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 2. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้  
 3. เพ่ือเป็นการเฝา้ระวงัการทจุริตในการบริหารจดัการตามภารกิจขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีสว่นร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1. ประสานกบัสว่นราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมลู 
 2. จดัทําโครงการและขออนมุตัโิครงการ 
 3. จดัทําประกาศประชาสมัพนัธ์การดําเนินโครงการ 
 4. จดัทําคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพฒันา 
  (1) ผู้แทนชมุชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน   2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผู้ทรงคณุวฒุิ      2  คน 
  (4) ปลดั (อบจ./เทศบาล/เทศบาล)    เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานกุาร 
  (5) หวัหน้าสํานกัปลดั     เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
  (6) หวัหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป     เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดงันี ้

1) ประเมินผลการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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2) ประเมินผลการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินปีละ 2 ครัง้เป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ เพ่ือนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข สง่เสริม พฒันา ขยายหรือยตุกิารดําเนินภารกิจตา่งๆ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสําหรับผลการปฏิบตัริาชการประจําปี 

ดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมอบหมาย 4) 
 5. ประชมุคณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพฒันา 
 6. การจดัทําแผนการดําเนินงาน 
 7. การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
 8. การตดิตามและประเมินผล 
 9. การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้ บริหารพิจารณา เพ่ือปรับปรุง
ดําเนินการแก้ไขตอ่ไป 

ระยะเวลาดาํเนินการ 7. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25562   

งบประมาณดาํเนินการ 8. 

 40,000  บาท  
ผ้รับผิดชอบโครงการู  9. 

เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู 

ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 10. 
 ๑. มีแตง่ตัง้ภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพฒันา 

๒. ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัริาชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ         

 

 
 
 

การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  4.1 
มีการจดัทาํและรายงานการจัดทาํระบบตรวจสอบภายใน 4.1.1 

ชื่อโครงการ  : โครงการจัดทาํแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี  

มิตทิ ี่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัต ิ
ราชการ 

่

 
1. 
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2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลกัประกนัขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม ทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบตัิงานให้บรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เก่ียวกับกิจกรรมการเพิ่ม
มลูคา่ขององค์กร รวมทัง้การเป็นผู้ ให้คําปรึกษากบัฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิผล และดแูลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและคุ้มค่าอีกทัง้ยงัช่วยปอ้งกนัหรือลดความเส่ียงจาก
การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ ซึง่การตรวจสอบภายในนัน้ยงัถือเป็นส่วนประกอบ
สําคญัท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบตัิงานตามปกติ ซึง่จะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขัน้ตอนท่ีถกูต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกําหนด โดยผู้ บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลวุตัถุประสงค์ของการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยงัเป็น
แนวทางในการปฏิบตังิานให้มีประสทิธิภาพอีกด้วย ดงันัน้ การจดัทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกบัมีระเบียบ ข้อบงัคบั ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจะทําให้การปฏิบตัิงานขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินเป็นไปอยา่งถกูต้องและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของทางราชการ 
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3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสง่เสริมให้เกิดกระบวนการกํากบัดแูลท่ีดีและความโปร่งใสในการปฏิบตังิาน ปอ้งกนัการ

ประพฤตมิิชอบหรือการทจุริต และเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จนทําให้การดําเนินงานไม่
บรรลวุตัถปุระสงค์ 

2. เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดลุแหง่อํานาจ (Check and Balance) สง่เสริมให้เกิดการจดัสรร 
การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอยา่งเหมาะสมตามลําดบัความสําคญั เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กร 

3. เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการ
ปฏิบตังิานและปอ้งกนัการทจุริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้เพ่ือ
เพิ่มโอกาสของความสําเร็จของงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บคุลากรในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

6. วิธ ีการดาํเนินการ 
 1. จดัทําแผนปฏิบตังิานตรวจสอบภายในโดยกําหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และให้มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบตัหิน้าท่ี 
 2. สอบทานความถกูต้องและเช่ือถือได้ของข้อมลูและตวัเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยทัว่ไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเร่ืองท่ีตรวจสอบ รวมทัง้วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบตังิานของหน่วยรับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ การเงิน การพสัดแุละทรัพย์สิน รวมทัง้การ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่ 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภยัของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทกุประเภท วา่เป็นไปโดยมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และประหยดั 
 4. สอบทานระบบการปฏิบตังิานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่ท่ีทางราชการกําหนด 
เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่สามารถนําไปสูก่ารปฏิบตังิานท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์และสอดคล้องกบันโยบาย 
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5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและตดิตามประเมินผลตอ่ผู้บริหารเพ่ือนําข้อมลูไปใช้ในการปรับปรุง
ประสทิธิภาพการทํางานลดโอกาสความร้ายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ และปอ้งกนัการทจุริต รวมทัง้เพ่ือ
เพิ่มโอกาสของความสําเร็จของงานและเปิดเผยรายงานตอ่สาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิู ดชอบโครงการ  หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อ.ศรีบุญเรือง  จ.
หนองบวัลําภ ู
10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 
 ๒. มีแผนปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน 
 ๓. มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้การปอ้งกนัการทจุริตมีประสทิธิภาพ 
 4. บคุลากรมีความเข้าใจและปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิ
ของงาน 
 ๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 

4.1.2 มีการจดัทาํและรายงานการจัดทาํระบบควบคุมภายใน 
1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกท่ีสําคญัและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคมุภายในจะช่วยควบคมุหรือลดความเส่ียง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลงัประกาศให้ใช้เป็นเร่ืองๆ ไป ซึง่อาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบญัชี หนงัสือสัง่การ 
และหนงัสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคมุด้านการเงินและบญัชีและการปฏิบตัิให้
ถกูต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้ ซึง่ไมค่รอบคลมุถึงการจดัการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ด้านการเงินและบญัชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ 
ระบบการควบคมุภายในท่ีดีควรเป็นระบบการควบคมุท่ีครอบคลมุงานทกุด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็น
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เป็นองค์รวมของหน่วยงานนัน้ๆ ว่ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางร่ัวไหลทําให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการดําเนินงานไม่สมัฤทธิผล ทัง้นี ้สาเหตสุว่นหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าท่ีและมอบหมาย์

งานในหน่วยงานไมเ่หมาะสม การมอบหมายการปฏิบตังิานทัง้กระบวนการให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคมุสอบทานและการตรวจสอบยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกําหนดขึน้ และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกบัการปฏิบตังิานในหน่วยงานจงึได้กําหนดกิจกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบตังิานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีซํา้ซ้อนหรือไมจํ่าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้า
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีขึน้ 
 2. เพ่ือให้มีข้อมลูและรายงานทางการเงินท่ีถกูต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมัน่ใจแก่ผู้บริหาร
ในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการบริหารและการปฏิบตังิาน และบคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
 3.เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบตัิตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสญัญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ 
ของหน่วยงานอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคมุภายในของเทศบาลตําบลโนนสะอาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
การปฏิบตังิานในหน่วยงาน อีกทัง้ยงัเป็นการควบคมุหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 
ซึง่จะทําให้การปฏิบตังิานและการจดังานของหน่วยงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

6. วิธ ีดาํเนินการ 
1. แต่งตัง้คณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผน่ดนิวา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชมุคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพฒันาระบบการควบคมุภายในอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้การปฏิบตัิตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพฒันาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล 
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 3. การรวบรวมผลการตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข้อมลู 
 4. รายงานผลการปฏิบตังิาน ความคดิเห็นและอปุสรรคตา่งๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคมุภายใน เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพมากขึน้ 
 ๖. เผยแพร่รายงานการควบคมุภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ท่ีทําการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และส่ือสงัคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

7. ระยะเวลาการดาํเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณดําเนินการ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคมุภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 
6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทจุริต โดยกิจกรรมการควบคมุภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
 ๓. ระดบัความพงึพอใจของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการจดัทํารายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดบัมาก) 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคมุภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัต  ิหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท ี่สามารถดาํเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กาํกับ ดแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการู
บรรจุ แต่งตัง้ โอน ย้ายข้าราชการ  พนักงาน ลกจ้างู  
1. ชื่อโครงการ  : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กาํกับ ดแลการบริหารงานู
บุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคญัหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มกัจะกําหนดหน้าท่ีของงานเป็นเร่ืองๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบงัคบัท่ีปฏิบตัิงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสทิธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบตังิานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 
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 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงึได้กําหนดมาตรการสง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วม ตรวจสอบ กํากบั ดแูล
การบริหารงานบคุคล เพ่ือเกิดการมีสว่นร่วมตรวจสอบการบริหารงานบคุคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
เร่ืองการบรรจุ แต่งตัง้ การโอน ย้าย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขัน้เงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบคุคลเป็นไปอยา่งโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากบั ดแูลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกบัการแต่งตัง้ การโอน 
ย้าย การเล่ือนระดบั และการเล่ือนขัน้เงินเดือน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีสว่นร่วม การตรวจสอบ กํากบั ดแูลการบริหารงานบคุคล 
 
5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

6. วิธ ีการดาํเนินการ 
 ตรวจสอบ กาํกับ ดแลการบริหารงานบุคคลู  
 - แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให้มีสว่นร่วม ตรวจสอบ กํากบั ดแูลบริหารงานบคุคลในการบรรจุ
แตง่ตัง้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจแุตง่ตัง้ได้มีการประชาสมัพนัธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน
ภายในชมุชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบ้่าน 
 - มีการประชาสมัพนัธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 - มีการตดิประกาศประชาสมัพนัธ์ท่ีบอร์ดประชาสมัพนัธ์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 - ในการบรรจแุต่งตัง้ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตัง้
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบขัน้ตอนการดําเนินการในการบรรจแุตง่ตัง้ 
 - การบรรจุแต่งตัง้จะต้องได้รับการตรวจสอบคณุสมบตัิและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินก่อน 
 การเลื่อนระดบั/เลื่อนตาํแหน่ง 
 - แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากบั ดแูลการบริหารงานบุคคลในการ
เล่ือนระดบั/การเล่ือนตําแหน่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสัง่การ
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง อยา่งเคร่งครัด 
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 - มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือนระดบั/การ
เล่ือนตําแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการในการดําเนินการอยา่งชดัเจน 
 - นําผลการประเมินความพงึพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบคุคล 
 การเลื่อนข ัน้เงนิเดอืน 
 - แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ดําเนินการเล่ือนขัน้เงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การ ข้อบงัคบัท่ี
เก่ียวข้อง อยา่งเคร่งครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บคุลากรทราบ 
 - มีการแต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบตัิงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนขัน้เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือนให้เป็นไปอยา่งยตุธิรรม 
 - มีการประชมุคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนขัน้เงินเดือน มีการนําข้อมลูมาใช้ประกอบการตดัสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมลูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตัิงาน ความสามารถและความอตุสาหะ การรักษาวินยั การ
ปฏิบตัตินเหมาะสม และข้อมลูการลา เป็นต้น 
 - นําผลการประเมินความพงึพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบคุคล 
 - นายกเทศบาลตําบลโนนสะอาดออกคําสัง่การเล่ือนขัน้เงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนขัน้เงินเดือน และมีการตดิประกาศผลการเล่ือนขัน้เงินเดือนให้พนกังานทราบโดยทัว่กนั 

7. ระยะเวลาการดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 ฝ่ายบริหารงานบคุคล เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้นําผลการประเมิน
ความพงึพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบคุคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบตัิงานอย่างชดัเจน พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดขึน้ดงักลา่ว 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กาํกับ ดแลการบริหารงบประมาณ การรับู -
จ่ายเงนิ การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับู -จ่ายเงนิของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2. หลักการและเหตุผล 
 การเบกิจ่ายเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นขัน้ตอนหนึง่ของวงจรการบริหารการเงินการคลงัของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบตัิตามอํานาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลงัขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินก็เช่นเดียวกนัต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทัง้การเก็บคา่ธรรมเนียม 
คา่บริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ  
 เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ กํากบั ดแูลการบริหารงบประมาณ จึงจดักิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งผลให้เกิดการใช้
งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กํากบั ดแูลการบริหารงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูการบริหารงบประมาณ การจดัซือ้จดัจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินตอ่สาธารณชน 

4. เป้าหมาย 

 สง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ  กํากบั ดแูลการบริหารงบประมาณ 

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

6. วิธ ีการดาํเนินการ 
 - รวบรวมข้อมลูบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ตอ่สาธารณชน  

ประกาศการจดัซือ้ จดัจ้าง 
ประกาศกําหนดราคากลางในการจดัซือ้ - จดัจ้าง 
ประกาศกําหนดวนั เวลา และสถานท่ีดําเนินการจดัหาพสัดตุามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 - มีการแตง่ตัง้กรรมการพิจารณางบประมาณ 
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 - มีการแตง่ตัง้กรรมการตดิตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยกําหนดให้มีภาคประชาชนเข้า
ร่วมสงัเกตการณ์ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสยัเก่ียวกบัการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศนูย์ข้อมลูขา่วสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขา่ว เม่ือสิน้ปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–  

8. งบประมาณดาํเนินการ  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  

 กองคลงั เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีเผยแพร่ข้อมลูการบริหารงบประมาณ การจดัซือ้จดัจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินตอ่สาธารณชนและมีช่องทางการให้ข้อมลูดงักลา่วแก่ผู้ ร้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดําเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทําให้เกิดความโปร่งใส  

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กาํกับ ดแลการจัดหาพสัดุู  
1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กาํกับ ดแลการจัดซ ือ้จัดจ้างู  
 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยึดหลกัการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)
จึงได้ดําเนินการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสงัเกตการณ์จดัซือ้
จดัจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขัน้ตอนจดัซือ้จดัจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยต้องจดัให้มีข้อมลูข่าวสารการดําเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพ่ือสง่เสริมการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบตัิจริง และสามารถพฒันาระดบัการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกบัภาครัฐมากขึน้ เพ่ือกระตุ้นการปรับเปล่ียนสูก่ารบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพฒันาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสําคญั 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนบัสนนุให้ตวัแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากบั ดแูลการจดัซือ้จดัจ้างของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้เก่ียวข้องกบัการพสัดใุห้แก่ประชาชน 
 3. เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างทกุขัน้ตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และท่ีทํา
การองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมลูการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างทกุขัน้ตอนตอ่สาธารณชน 
 
5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

6. วิธ ีดาํเนินการ 
 6.1 คดัเลือกตวัแทนชมุชนจากการประชมุประชาคม เพ่ือเลือกตวัแทนชมุชนเข้าร่วมเป็นผู้สงัเกตการณ์
ในขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจ้าง  
 6.2 จดัประชมุให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทัว่ไปและผู้ เข้าร่วมสงัเกตการณ์เก่ียวข้องกบัพสัด ุเม่ือ
มีการจดัซือ้จดัจ้างทุกครัง้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ เข้าร่วมสงัเกตการณ์ตวัแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ี และทราบกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและตรวจการจ้างอยา่งละเอียดและถกูต้อง 
 3. ประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการท่ีสําคญัทกุขัน้ตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ 
และท่ีทําการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 –  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 กองคลงั  เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจดัซือ้จดั
จ้างในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
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4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชกิสภาท้องถิ่นให้มีความร้  ความเข้าใจในการปฏิบัต ิู
หน้าท ี่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาํหนดไว้ 
1. ชื่อโครงการ  : โครงการส่งเสริมความร้ด้านกฎหมายและงานยุตธิรรมชุมชนที่เกี่ยวข้องสาํหรับู
ผ้บริหารและสมาชกิสภาท้องถิ่นู  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ เง่ือนไข และ
หลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกตัง้มาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบตัิหน้าท่ี การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นประจําไม่ได้เกิดจากเร่ืองขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมกัมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านัน้ หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน
และผู้บริหารท้องถ่ิน โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพฒันาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสทิธิผล สง่ผลให้การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องลา่ช้า เพราะไมต่อบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดงักล่าวข้างต้น จึงจําเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คําสัง่ และหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีสําคญัและเก่ียวข้องกบัการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อนัมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทัง้
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินไมต้่องเส่ียงกบัการกระทําผิดกฎหมายหรือถกูตรวจสอบ 
 ดงันัน้ เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการย่ืน
บญัชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ิน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมายการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบตัิสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเร่ืองการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมทัง้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องจึงได้จดัทําโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือพฒันาศกัยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เก่ียวกบักฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องเป็นแนวทางการปฏิบตัหิน้าท่ีและบริหารราชการ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1. จดัทําโครงการ/แผนงาน  
 2. กําหนดกรอบเนือ้หาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องสําหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 2562 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมมี่งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 สํานกัปลดั เทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. การจดัอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัหิน้าท่ีและบริหารราชการ 
 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัต ิงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ  และวิธ ีการท ี่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาํหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความสําคญัยิ่งต่อการพฒันาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 
ด้วยเหตผุลดงักล่าวการพฒันาศกัยภาพทกัษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบตัิ
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หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตัง้กะทู้  และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สําคญัท่ีใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ซึง่อํานาจในการบริหารปัจจบุนั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพฒันาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยงัสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัองค์กร สามารถนําไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและลดการทจุริต 
 จงึได้มีการจดักิจกรรมสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินเพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสทิธิผลเกิดกลไกการปฏิบตังิานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทจุริต สง่ผลตอ่การพฒันา
องค์กร  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของฝ่ายบริหาร 
 2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกบับทบาทและอํานาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาท้องถ่ิน  

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
6. วิธ ีการดาํเนินงาน 
 1. จดัทําคูมื่อระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้สําหรับการประชมุ 
 2. จดัอบรมให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบับทบาทและอํานาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และความรู้ใน
ข้อบงัคบัการประชมุสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตัง้กะทู้  และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้  
 3. แต่งตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจดัซือ้จดัจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบญัญตัิประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา การจดัทําแผนปฎิบตักิารปอ้งกนัการทจุริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
7. ระยะเวลาดาํเนินงาน 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 –  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 สํานกัปลดั เทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10. ผลลัพธ์ 
1. สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอํานาจหน้าท่ี และสามารถปฏิบตัิภารกิจได้

ถกูต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาท้องถ่ินสามารถนําองค์ความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบตังิานของฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 

4. การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบรณาการทุกภาคส่วนเพ ื่อต่อต้านู
การทจุริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาํเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ  :กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต  เน่ืองจากโครงสร้างทางสงัคมเป็นระบบอปุถมัภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนกัการเมือง
หรือผู้ มีอิทธิพล  รวมถึงความเส่ือมของจิตสํานึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งท่ีลดน้อยถอยลง  และยงั
มองเห็นว่าการทุจริตเป็นเร่ืองปกติทั่วไปท่ีได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่
อยากเข้าไปยุ่งเก่ียว นอกจากนัน้สภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อํานาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สงัคม  และความมัน่คง
ของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดงักล่าวให้สมัฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องอาศยัความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการท่ีจะป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง โดยเฉพาะภาค
ประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝา้ระวงั ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จดัทํา
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน
รวมถึงสง่เสริมสทิธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมลูขา่วสารเพ่ือให้มีสว่นร่วมในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต   

3. วัตถุประสงค์ 
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 1. เพ่ือสง่เสริมองค์ความรู้ในการตอ่ต้านการทจุริตให้ภาคประชาชน 
 2. สง่เสริมการสร้างชมุชนเฝา้ระวงัการทจุริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชมุชนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 
5. พืน้ท ี่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
6. วิธ ีดาํเนินการ 
 1.จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสมัพนัธ์ ณ ท่ีทําการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมตา่งๆ 
ของหน่วยงาน 
 3. สง่เสริมให้มีการจดัตัง้ชมุชนเฝา้ระวงั ตดิตาม ตรวจสอบการทจุริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4. สนบัสนนุการดําเนินการในกิจกรรมของชมุชนเฝา้ระวงัการทจุริต     
 5. เชิญผู้ แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสงัเกตการณ์ในขัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ  การจดัซือ้จดัจ้าง การบริหารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกบัต่อต้านการทจุริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางส่ือประชาสมัพนัธ์
ของหน่วยงาน อยา่งน้อย 3 แห่ง 
 2. มีชมุชนเฝา้ระวงัการทจุริตเกิดขึน้ 

4.4.2 บรณาการทกุภาคส่วนเพ ื่อต่อต้านการทจุริตู  
1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมบรณาการทุกภาคส่วนเพ ื่อตู่ อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
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 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สงัคม  และความมัน่คงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดงักล่าวให้สมัฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการท่ีจะปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการตดิตาม ตรวจสอบ การทจุริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ปอ้งกนัการทจุริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทจุริต องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจึงได้จดัทํากิจกรรมบรูณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
คา่นิยมในการตอ่ต้านการทจุริต จนเกิดเครือขา่ยและความร่วมมือในการตอ่ต้านการทจุริตอยา่งเข้มแข็งตอ่ไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนบัสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ตอ่ต้านทจุริต 
 2. เพ่ือพฒันาเครือขา่ยและสร้างความร่วมมือกบัทกุภาคสว่นในการตอ่ต้านการทจุริตอยา่งเข้มแข็ง 

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศกึษา และภาคประชาชน ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

5. สถานที่ดาํเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู



89 

 

6. วิธ ีดาํเนินงาน 
 1. จดัตัง้คณะทํางานเพ่ือบรูณาการทกุภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทจุริตจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศกึษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
 2. กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบรูณาการเพ่ือตอ่ต้านการทจุริตร่วมกบัภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศกึษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนบัสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ตอ่ต้านทจุริตให้บคุลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบรูณาการเพ่ือตอ่ต้านการทจุริต 
 6. สรุปรายงานผลตอ่ผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลตอ่สาธารณชน 
 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
  
9. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบญุเรือง  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

10. ตวัชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการบรูณาการทกุภาคสว่นเพ่ือสง่เสริม สนบัสนนุ และสร้างคา่นิยมในการตอ่ต้านทจุริต 
 2. เกิดเครือขา่ยและความร่วมมือกบัทกุภาคสว่นในการตอ่ต้านการทจุริต 
 
 
 
 
 


