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ค าน า 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็น
ถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อ
การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผล
ให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมากยิ่งข้ึน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 

ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจ านวน 49 โครงการ ดังนี้ 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 13 โครงการ 
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 22 โครงการ 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 7 โครงการ 
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 7 โครงการ 
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566  2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดไว้
ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า     
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่ อนไปสู่ เป้าหมายดังกล่าว โดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ                
แห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคม เป็นธรรม ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)                 
ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่า
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2  (พ.ศ. 
2556 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัด ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index -  CPI)  อยู่ ในอันดับ  1 ใน  43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  57 คะแนน                     
และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไปองค์กรเพ่ือความ
โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) ประจ าปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลงเป็นล าดับที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อมสะท้อน
ให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ                  
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต น าเงิน
งบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมี
ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้ 
เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  



๒ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้เล็งเห็นความส าคัญและร่วมแสดงเจตจ านงทางการเมือง               
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และน าแผนไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต ให้ครอบคลุมพ้ืนที่                      
ทั่วทั้งประเทศ ด้วยการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้มีกรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
(พ.ศ. 2566 - 2570) ให้มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้  แผนระดับที่ 1 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย และ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในส่วนเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและ
แก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้                   
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน              
การต่อต้านการทุจริต และแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง คือ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้ องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและ                 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้
บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วม การประเมิน ITA ทั้งหมด 
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
  กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
รวมทั้งการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันการลดความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อมีขั้นตอนหนือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอน
หลัก ดังนี้  
  1. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งท่ีมีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร 
  2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยง 
เป็นไปอย่างเหมาะสม 
  3. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง
ที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้าน
ค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
  4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามแผนการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 



๓ 
 

  5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงที่ประจ าปี เป็นการ
ประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกลความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการ
จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ระบคุวามเสี่ยง 

2. ประเมินความเสีย่ง 

3. จัดการความเสี่ยง 

4. รายงานและตดิตามผล 

5. ประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง 

6. ทบทวนการบริหาร
ความเสีย่ง 
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การประเมินการควบคุมความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงสุด จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง                      
(Risk - Control Matrix) อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงค่อนข้างค่อนข้างปานกลางมาท าแผนการบริหารความเสี่ยง                    
ให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน/หรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจท าให้การด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม 

1. แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  
 

 

ที่ 
รูปแบบพฤติการความเสี่ยงการ

ทุจริต 

 

มาตรการป้องกันการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ

ความเห็นของการอนุมตัิ อนุญาต 
ไม่ได้ด าเนินการตามล าดับการขอ 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังและ
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานให้ละเอียด ชัดเจน 
และเผยแพร่ใหเ้จ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับ
ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
- ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบเสนอ
ตามล าดับ 

      - - 

2 ความไมโ่ปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดี
ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ
ด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสรมิด้านคุณธรรม 
จริยธรรมกับการบริหารงานบุคคลกิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมให้ความรูเ้กี่ยวกับวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และบุคลากรในหน่วยงาน 

  - - 

3. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก      
ค่าพาหนะ 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสรมิด้านคุณธรรม
และจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
และกิจกรรมให้ความรู้เกีย่วกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

  - - 

2. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

  เพ่ือติดตามเฝ้าระวังเป็นการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด                
โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป แยกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง  
 

 

ที่ 
 

มาตรการการป้องกันการทุจริต 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง

ขั้นตอนการปฏิบตัิงานให้ละเอียด
ชัดเจน และเผยแพร่ให้บุคลากรใน
หน่วยงานไดร้ับทราบและถือปฏิบตัิให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
- ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอ
เรื่องตามล าดับค าขอ 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมตัิ อนุญาต          
ไม่ด าเนินการตามค าขอ 

      - - 

 
 



๕ 
 

 

ที่ 
 

มาตรการการป้องกันการทุจริต 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
2 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน

คุณธรรมและจรยิธรรม กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับการ
บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ให้กับผู้บริหารและบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสรมิในดา้น
จริยธรรมกับการบริหารงานบุคคล
กิจกรรมให้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
บุคลากรในหน่วยงาน 

  - - 

3. - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกสภา
ท้องถิ่น และบุคลากรในหน่วยงาน 

- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า
เช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่ท่ีพัก  

  - - 

รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่าอยู่ในสถานะความ
เสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาท ากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยูในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 

  สถานะสีเขียว  ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 

   สถานะสีเหลือง   กรณีที่เกิดอยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมารตการ นโยบาย 

   สถานะสีแดง    เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ 

3. การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
  น าผลจากการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องกิจกรรม หรือมาตรการ
เพ่ิมเติม โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น  
  1. เกินกว่ายอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  2. เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง)    
  3. ยังไม่เกิดการเฝ้าระวัง แต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง yellow)  
  4. ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะ สีเขียว Green)  

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

4. จัดท าระบบความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

 1. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี

จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

1. การใช้ดุลพินิจของผูม้ีใน
การอนุญาต อนุมตัิ ต่าง ๆ 

หากผู้มีอ านาจไมย่ึดหลักความ
ถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อพนักงานส่วนต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวก ของ
พนักงานส่วนต าบล 
- ความไม่ยตุิธรรมของผู้มีอ านาจ
ในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

2. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมายที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผดิพลาดไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย อัน
น าไปสู่ปญัหากับหน่วยงาน 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไม่
มีความชัดเจนในการปฏิบตัิงาน 
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อน
การบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลต้องศึกษา
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ (C) 

3. การทุจรติในการเบิกจ่าย
ต่าง ๆ  

ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเสีย่งด้าน 
การเงิน(F) 

4. วางแผนการพัฒนาไม่
ถูกต้อง เหมาะสมสอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไมไ่ดร้ับ
การแก้ไขมีการร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึด
จากความต้องการของตนเอง
พรรคพวก ฐานเสีย่งและ
ผลประโยชน์ที่ตนเองไดร้ับ 

ความเสีย่ง 
เชิงยุทธศาสตร์ (S) 
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2. หลักการและเหตุผล  
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ

องค์การบริหารส่วนต าบล ต่างมีข้อบัญญัติไว้อย่างชัดเจน คือ ให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสาม
ประเภทดังกล่าวปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ “ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” ในท้องถิ่น หาก
พิจารณาถึงสิ่งที่มีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้อ านาจหน้าที่ของตนไปในทางที่ไม่ชอบ 
ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ 

1) ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ความมีจิตส านึกและ
ตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีผลประโยชน์มากมายขนาดไหน ก็ไม่อาจ
จูงใจให้ตัดสินใจผิดพลาด ใช้อ านาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ให้ตัวเอง แต่ในทางตรงข้าม หากจิตส านึกและความตระหนัก
ไม่ม่ันคง มีปัญหาและประจวบเหมาะกับมีปัจจัยภายนอกท่ีจะกล่าวต่อไป จะยิ่งมีส่วนชักน าให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ไป
ในทางท่ีไม่ชอบ ไม่ถูกต้อง 

2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการท าให้
ถูกลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะ เกี่ยวเฉพาะกับคนที่มีความ
บกพร่องในเรื่องจิตส านึกและความตระหนักเท่านั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา ค าว่า “โดยทุจริต” มี
ความหมายเดียวกันกับค าว่า “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน” จึงไม่ใช่วิสัยของคนท างาน
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้ การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอ่ืนจะเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่ ง             
ที่เป็นเหตุชักน าให้คนของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ 

ส่วน “ประโยชน์” ตามกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ อาจปรากฏตัวอยู่ในรูปแบบที่เป็น “ทรัพย์สิน” 
ซ่ึงเปน็ไดท้ั้งสิ่งทีมี่รูปร่างและไม่มีรูปรา่ง แต่ต้องเป็นสิ่งที่มีราคาและอาจถือเอามาเป็นของตนเองได้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแลว้ ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดเป้าหมายว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยก าหนดว่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2580 ต้องอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ า
กว่า 73 คะแนน โดยแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่  21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในปี พ.ศ. 2580 ไว้ดังนี้ 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้ 
1) เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดม่ันความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 80 
2) ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบร้อยละ 80 
3) หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (90 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 100 

2. จ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ดังนี้ 
1) จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงร้อยละ 80 
2) จ านวนคดีทจุริตรายหน่วยงาน ได้แก่ 
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- จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ร้อยละ 80 
- จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริตลดลง ร้อยละ 80 

3) จ านวนคดีทุจริตที่เก่ียวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองลดลง ร้อยละ 90 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้เล็งเห็นความส าคัญและร่วมแสดงเจตจ านงทางการเมือง                 

ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยจูงใจภายในและภายนอก และให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ โดยน าหลักธรรมาภิบาล
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นหลักส าคัญในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อีกด้วย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แบ่งเป็น 4 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยประกอบด้วยสาระส าคัญ 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดจากปัจจัยภายใน ด้วยการสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม การค านึงถึง
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งได้น ากลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนนี้ด้วย เนื่องจากเป็นการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยม
หลักได้ก าหนดไว้ประการหนึ่ง คือ “การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม” รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ (21) 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตด้วยการปลูกและปลุกจิตส านึก             
การเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  
ทุกระดับ และแผนการปฏิรูปประเทศ ยังได้ก าหนดกลยุทธ์การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตด้วยการเร่งสร้างการรับรู้
และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งก าหนดไว้ในมิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

ส่วนที่ 2 ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายนอก โดยให้ความส าคัญกับ
การด าเนินการให้มีการบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งก าหนดไว้ใน มิติที่  2 การบริหารราชการด้วย
ความโปร่งใส มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และมิติที่ 4 การยกระดับกลไกการ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 
   ๑. เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 
   ๒. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
   ๓. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  ๔. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต                  
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 



๙ 
 

   ๕. เพ่ือยกระดับกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 
   1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
    2. เป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
   3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
   4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
   5. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
    1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง                     
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
   4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
   5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 



๑๐ 
 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้าง 
  วัฒนธรรมสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 เสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมือง  ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น  และฝ่าย
ป ร ะ จ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

๑.๑.๑ เสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ และ
การประพฤติตนตามประมวล
จริยธรรม 
1 )  โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสั มพันธ์ คว ามรู้ ด้ า น
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ที่
เกี่ ย วข้ องกับการปฏิบัติ งาน
ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ อ งถิ่ น  ผู้ บ ริ ห า รและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ป ร ะ ม ว ล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบ่อ” 
๑.๑.๒ เสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการยึดมั่น
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประ โยช น์ส่ วนตน ที่ จ ะ ไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1) โครงการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ 
๑.๑.๓ เสริมสร้างจิตส านึกและ
ค่า นิยมความซื่อสัตย์สุ จริต 
และการต่อต้านการทุจริต 
1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ” 
2 )  โ ค ร ง ก า ร เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน  ด้ วยความวิ ริ ยะ
อุตสาหะ และซ่ือสัตย์สุจริต 
3)  โครงการเสริมสร้ า งองค์
ความรู้ ด้ านการต่ อต้ านการ
ทุจริต 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1 . 2  ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ แยกแยะ
ผลปร ะ โ ยช น์ส่ วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
1) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ 
พระบรมราชิน ี
2) โครงการรณรงค์การจัดการ
ขยะจากต้นทางต าบลหนองบ่อ 
1.2.2 เสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1) โครงการส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.2.3 เสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในความซื่อสัตย์
สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริต 
1) โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต 
2) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน
และบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
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 1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 เสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในความซื่อสัตย์
สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริต 
1) โครงการประกวดค าขวัญ
ต่อต้านการทุจริต 
1.3.2 เสริมสร้างจิตส านึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ ห้ มี จิ ต
สาธารณะและรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
1) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2 . ก า ร บ ริ ห า ร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 
 
 
 
 
 
 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารงานและการด าเนินงาน 
1)  มาตรการปรับปรุ งและ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า รแก่
ประชาชน 
2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารเงินงบประมาณ 
1) โครงการเสริมสร้างความ
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณ 
2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
1) มาตรการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ และก ากับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ 
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 2.2 มาตรการส่งเสริม
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใส 

2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ล ะ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมา-
ภิบาลของผู้บริหาร 
1) มาตรการแสดงเจตนารมณ์
ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บ่อ ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
ก า รป้ อ งกั นก า รทุ จ ริ ต เ พื่ อ
ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
2.2.2 การจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
1) มาตรการ NO Gift Policy 
2) มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
3) มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 
4) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใส
ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า เ ลื่ อ น ขั้ น
เงินเดือน” 
5) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ า ย เ งิ น ต า ม ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
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- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  6) กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี” 
7 )  ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง ก า ร กั น
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ้ อ น ข อ ง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บ่อ 
8) มาตรการป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ ไม่สมควร ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
9) โครงการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
10) โครงการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล  
2.2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
1) มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติ
ก า รป้ อ งกั นก า รทุ จ ริ ต เ พื่ อ
ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

 

 2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่าง
บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติ
ห น้ า ที่ ร า ช ก า ร ด้ ว ยคว า ม
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต  มี คุณธ รรม 
จริยธรรม ใช้ ดุลยพินิจด้วย
ค ว า ม สุ จ ริ ต ภ า ย ใ ต้ ก ร อบ               
ธรรมาภิบาล 
1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการตามหลัก       
ธรรมาภิบาล” 
2) กิจกรรมการจัดท าข้อตกลง
ใ น ก า รป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ขอ ง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บ่อ 
2.3.2 มีการจัดท าแผนภูมิ
ขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงาน
และระยะเวลาการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่
ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท า
การและในระบบเครื อข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
1) โครงการจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2) โครงการจัดท า คู่ มือการ
ปฏิบัติ งานส าหรับเจ้ าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บ่อ 
3) โครงการจัดท ามาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน 
2.3.3 มีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทน หรือการด าเนินการอ่ืนใด
ข อ ง ผู้ มี อ า น า จ ใ น อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
และประชาชน 
1 )  ม า ต ร ก า ร อ อ ก ค า สั่ ง
มอบหมายงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
2) มาตรการกระจายอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บ่อ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 

 
 

 

 รวม จ านวน  22  โครงการ - - - - -  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  การส่ ง เสริ ม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3 . 1  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ปร ะชาชนมี ส่ วนร่ วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ 
1) โครงการจัดเวทีประชาคม 
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ 
3 . 1 . 2  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบ และการประเมินผล
การด าเนินงาน 
1) กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติ ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

 
 
 

29,000 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

29,000 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

29,000 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

29,000 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

29,000 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 

 

 3.2  การรับฟั งความ
คิ ด เ ห็ น  ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนใน
การด าเนินการ ตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่ จะมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่และสุขอนามัย
ข อ งปร ะช าช น ในท้ อ ง ถิ่ น 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
จัดท าเวทีประชาคม การจัดท า
แผนชุมชน และการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.2.2 มีระบบและช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้ อ ง เ รี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์ ผ่ า น
ช่องทางที่หลากหลาย 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1) มาตรการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ /ร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 
และบูรณาการทุกภาค
ส่ ว น เพื่ อ ต่ อ ต้ า น ก า ร
ทุจริต 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่าย
ภาคประชาชน/องค์กรชุมชน 
ในการป้องกันตรวจสอบและ
ต่อต้านการทุจริต 
1) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้า
ระวังการทุจริต 
3.3.2 ส่งเสริมให้ เครือข่าย
ภาคประชาชนมีการด าเนินการ
เฝา้ระวังการทุจริต 
1) โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนเพื่ อ เฝ้ าระวั งการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ 
3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
1) กิจกรรมบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 

 

 รวม จ านวน  7  โครงการ 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การยกระดับ
ก ล ไ ก ใ น ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ด า เ นินง านของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ ยงการ
ทุจริต 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงาน
การจัดท าระบบตรวจสอบ
ภายใน  
1) โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 
4.1.2 มีการจัดท าและรายงาน
การจัดท าระบบควบคุมภายใน 
1) กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
4 . 1 . 3  มี ก า ร จั ด ใ ห้ มี
กระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 
1) มาตรการบริหารจัดการ
ค ว า ม เ สี่ ย ง ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บ่อ 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 
 

- 
 
 
 
 
- 

 
 

 

 4.2 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.2.1 ส่ ง เสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้ เ ป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ได้ก าหนดไว้ 
1) โครงการส่งเสริมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่ นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีที่กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 4.3 มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
1) มาตรการจัดการในกรณี                
ได้ ทราบ  หรื อ รั บแจ้ ง  หรื อ
ต ร ว จ ส อ บ พ บ ก า ร ทุ จ ริ ต                
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 



18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  4.3.2 จัดให้มีระบบและช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย ส าหรับผู้ร้องเรียน 
1) มาตรการจัดให้มีระบบและ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารสว่นต าบลหนองบ่อ 
 

 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 

 รวม จ านวน  7  โครงการ - - - - -  
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 
มิติที่ ๑  การสร้างวัฒนธรรมสุจริต  
 

1.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง      
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑.๑.๑ เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ และการประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรม 
ล าดับที่  ๑ 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ดานกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือ
เพ่ิมพูน ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น เพ่ือให้การบริหารงาน และ
ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกตอ้งชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ทีเ่กีย่วขอ้งในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

2) เพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิน่ ให้มีความพร้อมในองคค์วามรู้เกีย่วกับ 
กฎหมาย และระเบียบที่เกีย่วข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าทีแ่ละบริหารราชการ 

3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่บริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอยา่งเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการและขออนุมัติด าเนินโครงการต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้กฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ

บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว 
เป็นต้น 

4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
5) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทเกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร 

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิน่ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอรด์ประชาสัมพันธ์ จดหมาย
ข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครัง้ (เผยแพรประชาสัมพันธ์รายไตรมาส)  

2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในการ 

ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ส ารวจโดยใช้
แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

ล าดับที่  ๒  
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน                 
ต าบลหนองบ่อ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการ
เรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน                     
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
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ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบ่อ จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ” 
ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต                     
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครือ่งมอืการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3) เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 
  4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามล าดับ 
  5) เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

5. วิธีการด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
  2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
  3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
  4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อเพ่ือใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 



22 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
มีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
  ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

1.1.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ 

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือ
บางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิด ทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ ปฏิบัติ
หนา้ทีโ่ดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ    
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
  3) เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีจิตส านึก คา่นิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอด
จากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท างาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทับซ้อนของต าแหน่งต่าง ๆ 
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  2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท าร่าง
คู่มือ/ แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนวทาง 
การด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
  6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และ สาธารณะชนให้รับทราบ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน              
ร้อยละ 80 ของจ านวนพนักงานฯ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 
  2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน เป็นต้น) 
  ผลลัพธ์ 
  พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อมีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวม               
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

1.1.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ ๔ 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ” 

2. หลักการและเหตุผล 
   ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
จ าเป็นต้องมกีารปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิน่ให้เป็นไปตามแนวทาง  
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1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2558 - 2577) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดยุทธศาสตร์การ
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย เสริมสรา้งมาตรฐานด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพ่ือให้              
ภาคราชการเป็นที่เชื่อถอืไว้วางใจแก่ประชาชน”  

3. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็น
เครือ่งก ากับความประพฤติของตน นั้น  

เพ่ือเป็นการถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และสร้างระบบราชการท าให้ใสสะอาด และพัฒนาศักยภาพองค์กร เพราะการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีทั้งข้าราชการฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตส านึกรักองค์กร ประพฤติ
และปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงได้จัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ” ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบ่อ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็น                   
ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  2) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิม
สมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 
  3) เพ่ือส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 
  2) แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบโครงการ ฯ 
  3) ประสานกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
  4) จัดเตรียมเอกสารโครงการฯ เอกสารฝึกอบรม เอกสารเบิกจ่ายเงินและเอกสารอื่น ๆ  
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5) ออกแบบทดสอบประเมินผลการฝึกอบรมและดูงานเพ่ือวัดระดับความส าเร็จของผู้เข้ารับฝึกอบรมทั้ง
ก่อนและเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

6) ด าเนินการฝึกอบรม 
7) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ฯ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  15,000 บาท/ปี 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมและวินัย ในการท างานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  ผลลัพธ์ 
  มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่    
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใน
การด ารงชีวิต และการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปา้หมาย 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริต
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงได้ด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลพนักงานหรือ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและ
บุคลากรคนอ่ืน ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

2) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
และซือ่สัตย์สุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ
และชื่อสัตย์สุจริต 

2) คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 
4) เชิญชวนให้ส านัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 

ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
6) ประกาศผลการคัดเลือก 
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
8) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ

สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียง
ตามสายหอกระจายข่าว เป็นต้น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
  ผลลัพธ์ 

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าทีข่องขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อจึงได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต 
สอดส่อง เฝ้าระวังไมใ่ห้เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน าไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล ตลอดจนพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2) เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ตลอดจนพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ตลอดจนพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าโครงการ/กิจกรรมและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 

2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
4) น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่ก าหนด (เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว 

วีดีทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ                

ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 

2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ตลอดจนพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบ่อ มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
  ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ตลอดจนพนักงานขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลหนองบ่อ เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ล าดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   
             พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 

2. หลักการและเหตุผล 
   เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ท าให้อุณหภูมิโลก
สูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ 
เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น                 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไข
ภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับ                    
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นทีใ่ห้เกิดความ
เหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ เพ่ือให้
เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ                
จึงได้จัดท าโครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ         
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน 
   2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในต าบลหนองบ่อ 
  3) เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
  4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ประชาชน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ร่วมกันปลูกต้นไม้ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากอุทยานแห่งชาติภูผายล 
  2) ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ  
  3) ติดตามประเมินผลโครงการฯ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  15,000 บาท/ปี 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ผลลัพธ์ 

เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

ล าดับที่ 8 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการรณรงค์การจัดการขยะจากต้นทางต าบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆประเทศ ในประเทศไทยเองก็ก าลังเผชิญกับ
ปัญหาการก าจัดขยะท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นตลอดเวลา และยังไม่สามารถหาทางออกท่ีดีได้ แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะพยายามหาวิธีการก าจัด และของเสียอันตรายจากบ้านเรือนเป็นปัญหาส าคัญ ครัวเรือนเป็นแหล่งก าเนิด ของของเสีย 
อันตรายจากชุมชนประมาณ 1 ใน 4 ของทั้งหมด และที่มาของเสียอันตรายจากชุมชนมากกว่าครึ่งที่ก าจัด ในสถานที่                
ฝังกลบขยะมูลฝอย การถูกก าจัดพร้อมกับขยะมูลฝอยชุมชนหรือปล่อยทิ้งสู่ท่อน้ าเสีย หรือระบายสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง 
การกระท าเช่นนี้ยิ่งเพ่ิมความเสี่ยงของสาธารณะ และอาจส่งผลให้มีการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินอีกด้วย 
               ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้เห็นความส าคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือของเสีย
อันตรายจากต้นทางที่ครัวเรือน จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์การจัดการขยะจากต้นทางต าบลหนองบ่อ นี้ขึ้นเพ่ือเป็นการ
สร้างความตระหนักให้กับประชาชน,นักเรียน,ครู สถานประกอบการ ร้านค้าในพ้ืนที ่

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือด าเนินการคัดแยกขยะขยะมูลฝอย เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะ
น าไปก าจัดอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะหรือขยะอันตราย 
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                3) เพ่ือลดปริมาณของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยรวมที่ต้องน าไปฝังกลบ 
                4) สร้างแนวทางการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี   

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จ านวน 100 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) ขออนุมัติและด าเนินกิจกรรมและเริ่มด าเนินโครงการ 
             ๒) ประชาสัมพันธ์โครงการลดคัดแยกขยะใช้ประโยชน์จากขยะ(๓Rs) และแต่งตั้งคณะท างาน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
             ๓) อบรมและให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ ผู้คัดแยกขยะ ผู้เก็บรวบรวมขยะ และผู้ท าหน้าที่ก าจัดขยะ 
             ๔) การจัดท าแผนงานคัดแยกขยะ ส าหรับประชาชน 
  5) ติดตามและประเมินผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  30,000 บาท/ปี 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการด าเนินกิจกรรมด้านการลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างเป็น
รูปธรรม และต่อเนื่อง 
  2) การประเมินในปริมาณขยะท่ีลดลง 
  ผลลัพธ์ 

ชุมชนเข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
สามารถเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.2.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่ 9 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐจึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                   
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(พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้อง
น าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความส าคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่ มใน
สังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึก ความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้องสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต
และการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้ กระท าผิดหรือผู้กระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อจึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน  

2) เพือ่เสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน  
3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จ านวน 60 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  

2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม  
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการท่ีก าหนด 

   6) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง  

2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล)   

ผลลัพธ์ 
ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

1.2.3 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 10 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้าที่
อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไป              
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดกลยุทธ์
ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังที่มุง่เน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกง              
และไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการ
สร้างจิตส านึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดท าโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้าน               
การทุจริตเพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนจาก              
ทุกภาคส่วน มีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือส่งเสริม และสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่ านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน 

2) เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 

3) เพื่อประชาสัมพันธ์บุคคลตัวอย่างที่ดีด ารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภายนอก 
4) เพื่อเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งเสลี่ยม จ านวน 60 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดหาข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 

2) จัดท าสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่ก าหนดไว้ 
3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนที่ 
4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่าง ๆ 
5) ประเมินติดตามผลการด าเนินการ 
6) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
 ผลลัพธ์ 

1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก
ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 

2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ (ส ารวจจากรายชื่อเครือข่ายต่อต้านการทุจริต) 

ล าดับที่ 11 
1. ชื่อโครงการ  :   ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
   สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องการทุจริตทุกระดับ
ทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืน ๆ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี 
เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น



34 
 

แบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐาน               
อันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น  

กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  หน่วยงานและบุคคลในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะท างานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2) คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

4) คณะท างานฯ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์            

และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
6) ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น

ที่ประจักษ์ 
7) รายงานผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  ผลลัพธ์ 

1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม 



35 
 

2) ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญก าลังใจ และมีจิตส านึกปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
๑.๓.๑ เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 12 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่ องที่ยอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อย
ให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อ
สังคมในด้านอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย  

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และ             
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  

2) เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี 
มีความซื่อสัตย์สุจริต  

3) เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าใน      ทาง
ภาษา ที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต  

4) เพือ่ให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เด็ก และเยาวชน ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จ านวน 50 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด  
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3) ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด  
4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อก าหนด  
5) ท าพิธีมอบรางวัล  
6) ติดตามประเมินผลการด าเนินการ  
7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  ได้ค าขวัญต่อต้านการทุจริต 
  ผลลัพธ์ 

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันที่
เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมประกวด (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล)  

1.3.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ล าดับที่ 13 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

2. หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 
ที่ก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้                   
และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยว
จิตใจ มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความ
พร้อมความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่ส าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตใจ ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ให้มีทักษะในการ
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ด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่า
ทันโลกน าพาชีวิตสู่ความส าเร็จ เพ่ือเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา 
ที่ตนนับถือ 

2) เพ่ือให้นักเรียนมีความซือ่สัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม 

3) เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4) เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการต่อต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านดินด าหมากเฟือง จ านวน 50 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร                
ต้านทุจริตในโรงเรียน 

2) จัดประชุมคณะท างานในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงานในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3) ด าเนินการขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณและพัสดุของ
สถานศึกษา  

4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ  
5) ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม เช่น  
    - กิจกรรมพระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
    - กิจกรรมการเข้าวัดฟังธรรม  
6) สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ และรายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ ร้อยละ 100 
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ผลลัพธ์ 
1) จ านวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา น าความรู้ด้านหลักธรรมมาปฏิบัติและน ามา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู)  
2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ด าเนินชีวิต        

ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึกความดี) 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน  

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ  :   มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
จึงได้จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพือ่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

2) เพือ่มีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
3) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองบ่อ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี

การแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
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5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ เพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้ อจัดจ้าง การใช้จ่าย
งบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี การที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรอืขอข้อมูล หรอืรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น 

   - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ 
   - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ

สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 
- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น      

การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ

ระบบ Call Center 
8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
9) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 

2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อให้
มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
  ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจ      
ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดย
เปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ 
ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างได้ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2) เพือ่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3) เพือ่ป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 

2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ 

3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ื อพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ 

4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 

สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
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6) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
7) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ

สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
     7.1) ผลการด าเนินโครงการ 
     7.2) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
     7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบก าหนด 
     7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง 
  ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 

2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ  :   มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหาร  
                         ส่วนต าบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการก ากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
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ปฏิบัติราชการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้                 
เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกีย่วกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ 

2) เพ่ือก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกีย่วข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด 

3) เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

4) เพือ่ให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ทุกส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2) ประชุมคณะท างานฯ 
2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบ่อต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย                 
ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร อ านาจ
หน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ การ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือขา่ยสังคมออนไลน์ (Social Network) 

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ E - Service 

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปี แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อ                 
จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล               
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

    - ข้อมูลพื้นฐาน 
    - การบริหารงาน 

- การบริหารเงินงบประมาณ 
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- การส่งเสริมความโปร่งใส 

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฏข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 
3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎ ข้อบังคับท่ีก าหนด 
4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
  ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ             
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 

2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
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2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ  :   มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองบ่อ ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหาร
มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจัดท า
มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ แสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรม 
มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ สู่การรับรู้ของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง 

2) ประชาชน 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 

2) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตฯ 
5) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 
8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
10) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร               
ส่วนต าบลหนองบ่อ พ.ศ. 2566 - 2570 
  ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ  :   มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มี
เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา              
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่าง                   
ในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                 
ในระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
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ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหนา้ที่ซ่ึงน าไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพือ่เสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลทุ่งเสลี่ยม 

2) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบ่อมีวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให”้ 

2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
6) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 

2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อด าเนินการ
ตามแนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
  ผลลัพธ์ 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 
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ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ  :   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานโดยการจัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ เพ่ือปรับ
ปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วย               
ความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                   
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
2.2) จัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมีรายละเอียด
ต่าง ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับ
ติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ รวมถึงช่องทางอ่ืน ๆ 

4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส 
5) ปฏิบัติตามมาตรการ 
6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 
8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
  ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

ล าดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ  :   มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีอ านาจและหน้าที่
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่ องตัวในการปฏิบัติราชการ 
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6               
ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน                
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการใน
การท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงได้จัด
ให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2) เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 

คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
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5. วิธีด าเนินการ 
  1) ผู้บริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 

2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอ านาจและหน้าทีท่ีต่้องปฏิบัติ 
3) จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม

ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 

- มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัว
ที่มิใช่งานราชการ 

- มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น   
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

- มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ( ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้น 
เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร 

- มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน 
- มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ฯลฯ 

6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
7) ด าเนินการตามมาตรการ 
8) รายงานผลการดาเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ  
  ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อลดลง 
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ล าดับที่ 8 
1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร             
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                   
เป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาใน                            
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อจึงได้ด าเนินกิจกรรมการ
สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ 
ข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงาน                   
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการทีผู่้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกีย่วกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน   
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ               
ของข้าราชการเสนอมา 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80               
(ส ารวจโดยแบบประเมิน) 
  ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 

ล าดับที่ 9 
1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติ
ให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงได้จัดท ากิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง   
เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                   
และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญ              
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบ่อ 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้า
ในการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย 
3) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการงบประมาณ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท างานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2) จัดประชุมบุคลากรทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส 

3) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลกัษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross Check) 
4) ด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะท างานก าหนด 
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5) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

2) มีการด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross Check) 
  ผลลัพธ์ 

ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80 

ล าดับที่ 10 
1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบ่อจึงได้ด าเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี”เพ่ือปรับปรุงการจัดหาพัสดุให้มีความ
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2) เพือ่ให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
3) เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน

ปีงบประมาณถัดไป 
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5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี จ านวน 1 ฉบับ 

2) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง 

ล าดับที่ 11 
1. ชื่อโครงการ  :   มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวมทั้ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดการด าเนินการ
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการ
ด าเนินการที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า “มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
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2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน                
ในการจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

5) ด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 1 ฉบับ 
  ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 

ล าดับที่ 12 
1. ชื่อโครงการ  :   มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงให้ความส าคัญกับการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ               
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงได้จัดท า “มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์                  
ไม่มีประสิทธิภาพ” 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพ 

2) เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
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5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร  
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ก าหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในประเด็น 
ดังนี้ 

- ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานหรือไม่ เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการด าเนิน

หรือไม ่
- ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

4) ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่ก าหนด 
5) ด าเนินการตามมาตรการ 
6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีประกาศใช้มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
จ านวน 1 ฉบับ 
  ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณลดลง 
ล าดับที่ 13 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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เพ่ือให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 

2) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย โดยก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

2) จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ 
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผัง

ขั้นตอนในการด าเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ 
4) ด าเนินการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สิน                  

ของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดท าระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียนการยืม
ทรัพย์สิน ของราชการอย่างเป็นระบบ 

5) รายงานผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย 
อย่างน้อย จ านวน 1 ฉบับ 
  ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 
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ล าดับที่ 14 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
  ประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค  
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อ านาจอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการ
เรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพ
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตาม              
หลักธรรมาภิบาล และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน              
ในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดท า โครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่าง
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น 

4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่ อมั่นใน
องค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
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5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการให้ดีขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมให้บุคลากร 
และประชาชนทราบ 
  2) จัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน เพ่ือสร้าง
เกณฑ์มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและ                      
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 

3) จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

4) จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

5) จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 
6) มีการน าระบบออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน 
7) จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการ

แก้ไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ อีเมล์ 
เว็บไซต์ เป็นต้น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
  ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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2.2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ล าดับที่ 15 
1. ชื่อโครงการ  :   มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า “แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2556 - 2570)” 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน                 
การทุจริตวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทางที่ก าหนด รวมถึงรายงานการท าแผนฯ 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์
ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 

4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ 

ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlantNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 

8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน              
ต าบลหนองบ่อ พ.ศ. 2566 - 2570 
  ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติ 
2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ใช้ดุลยพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

ล าดับที่ 16 
1. ชื่อโครงการ  :   มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

2. หลักการและเหตุผล 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของ  
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัย
ทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหาร
จัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน                
การทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่
หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจน
เป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการ
ทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล” ทีก่ าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็น
การพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตาม          
หลักธรรมาภิบาล 

3) ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี ใน
การประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 

 - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
 - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ไม่ให้

เจ้าหน้าที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น โดยก าหนดจัดท า
เป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ 

 - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อ านวยการส านัก/กอง 
 - ผู้อ านวยการส านัก/กอง กับ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
 - ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 

4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ 
5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
  ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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ล าดับที่ 17 
1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ    
ของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะ                   
ผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ                 
การให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการโดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อกับปลัดองค์การบริหาร                  
ส่วนต าบลหนองบ่อและหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพือ่ให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลง                
การปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ               
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัด              
ในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
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1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2) ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับดูแลและ
ติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 

5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

7) รายงานผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
  ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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2.3.2 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ล าดับที่ 18 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการ                
ของประชาชน ต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต ด าเนินการ
ต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด ระยะเวลา เอกสารและ 
หลักฐานที่จ าเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้าง 
ภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวที                 
การค้าโลก ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐาน                  
ที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการ
ให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน 
ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต 
ผู้อนุญาตจะต้องจัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน” เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง                   
หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือให้มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ                
ทางราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนด 

2) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ 

3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
3) จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น 
4) ปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ก าหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

ล าดับที่ 19 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ ยวกับการบริการ สาธารณะแก่
ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจ านวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิน่มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้น 
และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดท าขึ้นส าหรับงานที่ มีความ
ซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ เพือ่ให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพือ่ให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร 
3) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร 
4) เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบ่อ 

2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

3) จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด 
ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
เพ่ือให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                  
เช่น เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ สื่อออนไลน์ ฯลฯ 

5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
6) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
   ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 

ล าดับที่ 20 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความท่ีองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่และเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อ านาจอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการ
เรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพ
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ ทางศาสนา การศึกษา และ อ่ืน ๆ สอดคล้อง                  
กับมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนด                  
ให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ จึงได้จัดท าโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

2) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
3) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 

2) จัดให้มีการประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
3) จัดท าประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ

และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น 

- ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
- ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 

5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน เช่น จัดท าป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 

- จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการประชาชน
จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 

6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 
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7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
   ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 

2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ท าการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 
  ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ                       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนลดลง 

2.3.3 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการด าเนินการอ่ืนใด
ของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน 

ล าดับที่ 21 
1. ชื่อโครงการ  :   มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่
ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการ
สั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ 
ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่ งหวังให้เกิดความคล่องตัว                
ในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ   
สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ จ านวน 4 ฉบับ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย
ให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 

2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

 



70 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
  ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 

ล าดับที่ 22 
1. ชื่อโครงการ  :   มาตรการกระจายอ านาจของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปส รรค               
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ       
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้อง
มีมาตรการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  
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5. วิธีด าเนินการ 
  1) ด าเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

2) เพิ่มการมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต 
3) จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ 
4) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ               

สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า                    
ส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ 

5) กรณกีารลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจแนบท้ายค าสั่ง 
6) กรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอ านาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจให้ผู้มี

หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
7) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
8) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
10) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
  ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
และเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ                   
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน              
ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อด้วยการจัดท าโครงการจัดเวที
ประชาคมข้ึน เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนใน
ชุมชุน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกีย่วข้องในการด าเนินกิจการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
4) เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
6) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 

2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพ่ือก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานที่                    
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้น า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่อย่างเสมอภาค และ                 
เท่าเทียมกัน 

3) น าผล/ข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
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4) ติดตามประเมินผลการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  29,000  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน 
  ผลลัพธ์ 

1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ  :   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ องค์การบริหาร             
ส่วนต าบลหนองบ่อ จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจั ดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้งติดตาม
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดกิจกรรม/การด าเนินการต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่าง ๆ ของตน 
3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในพ้ืนทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้ 

1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ านวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหาร
โครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ 

- การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
- การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 

1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุง

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ

การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลา
และก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่าง ๆ 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ผลลัพธ์ 
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพ่ิมข้ึน 

3.1.2 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจน
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรมซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่ วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                             
จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่ วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

3) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในพ้ืนทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

2) จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3) จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
    (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2  คน 

(2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2  คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ     2  คน 
(4) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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(5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
(1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
(2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย 

แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

(4) ด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
6) ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ื อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๘) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่

หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
10) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

 



77 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการรับเรื่อง ระยะเวลา 
และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ  :   มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ 
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและ                   
การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส  จึงได้จัดท ามาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน                 
ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ 
และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

3) คณะท างานฯ พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการด าเนินงาน ดังนี้ 
3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

- ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ 

- ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
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- ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา

ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ 
- ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง

เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
- ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ

ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถ
ติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
- จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

- ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของ
ผู้แจ้งเบาะแส 

- จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
- จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ 
4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริตแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของ
หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 

7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร

รับทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

 



79 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ

ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง

ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ให้

สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
  ผลลัพธ์ 

ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
   ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่า
ส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึง
ความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ
ทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหา
บางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริม
สิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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3. วัตถุประสงค ์
   1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่าง ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

2) จัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ หรือผ่าน
การกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
4) สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ

บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
  ผลลัพธ์ 

การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 
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3.3.2 ส่งเสริมใหเ้ครือขา่ยภาคประชาชนมีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
   สภาพปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ปัญหาการ
ทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้
จัดท ากิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับ 
ภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม             
การทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพือ่ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 

2) เพือ่บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกีย่วข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 

2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่ วนร่วมใน               

การตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่อ น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ

ช่องทางอ่ืน ๆ 
5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต  (ภาครัฐ  

ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 
6) ติดตามประเมินผลการดาเนินการ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  
  ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน 

3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
   ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน                 
ในการที่จะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริต 

การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการ  
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 

2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินงาน 
  1) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน                   
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2) ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมใน                 
การต่อต้านทุจริต ให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
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4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง
แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 

5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
  ผลลัพธ์ 

มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล 
   การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิ มมูลค่าของ
องค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแล
ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ 
ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการ
ตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
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3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

2) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

3) เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
และความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความส าเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ผลลัพธ์ 

1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 

4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมา 
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ สั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การ
ควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุม
ถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด 
การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหล ท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานใน
หน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือ
ด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้น 

2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร  
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
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3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4) เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่ าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) 

(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน : ปค.4) 

(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 

(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน รายงาน
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 

3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 

4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน

และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
  ผลลัพธ์ 

1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 
ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 

4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ  :   มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี  
พ.ศ. 2560 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 
ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและ                 
ค่าเป้าหมายไว้ว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยใน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้                   
การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 
และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก าหนด                     
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ                         
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่ มุ่งเน้น
การกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                  
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในระดับท้องถิ่นเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 
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3. วัตถุประสงค ์
   1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ทุกส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 

2) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินโครงการที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริต 
4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง

มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่องทางอ่ืน ๆ 
6) มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ ยงการทุจริต

ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด 
7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
8) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 

2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ ยงของการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 

3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ)   
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ผลลัพธ์ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อลดลง 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นแกผู่้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น                    
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ 
หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และแนวทาง
การปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดการส่งเสริมความรู้                  
ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ให้มีความพร้อมใน
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าโครงการ/แผนงาน 

2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดท าก าหนดการ ประสานวิทยากร จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 

4) อบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ 
5) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
6) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
  ผลลัพธ์ 

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 

4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการและ
วิธีการที่กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ 
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ                        
ฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญ ที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจใน                  
การบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้                
จะเป็นอิสระ ส่วนกลาง ก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศ
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การท างานแบบ มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 

จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล             
เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบริหาร 

2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 

2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับ การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับ การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจ                    
ได้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย 
  ผลลัพธ์ 

สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ  :   มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วน    

    ต าบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ 
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ เป็น
ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร ที่เอ้ือต่อการ
ทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล สะเทือนต่อ
กระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของประเทศไทย
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้             
ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถ
เสนอเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดการในกรณี                  
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

3. วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

2) ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
  3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ           
โดยทั่วกัน 

4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
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6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้า เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเผยแพร่ ไว้
บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

(1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
(2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน 
(3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
(4) ระยะเวลาในการด าเนินการ และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน

ให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
11) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  ผลลัพธ์ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยส าหรับผู้ร้องเรียน 

ล าดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ  :   มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วน        
                        ต าบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
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   ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ 
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น
ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการ
ทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่ เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อ
กระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้                    
ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด า เนินการจัดท ามาตรการจัดให้มี
ระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร 
และประชาชน 

2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์ หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแส และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) และจัดให้มีช่องทาง 
การติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ ผู้ร้องเรียนทราบ 

2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 



95 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยส าหรับ           
ผู้ร้องเรียน 
  ผลลัพธ์ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 

  


