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  ตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 -
2564) เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ใช้ในแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีนั้น  
 
  บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ บัดนี้เป็นต้นไป 
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                                      คำนำ 
 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน  นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมาก
ขึ้นทุกปี  เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส  และมีการ
ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป  โดยต้องมี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุน  
ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์  และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  เพ่ือให้
องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สำนักงาน ป.ป.ช.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไดร้่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
“การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” และยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต”และเพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ เกิดผลเป็นรูปธรรม กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) ขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 -
2564) ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต และเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
          การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจรติในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้
บริการต่างๆของรัฐสามรถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบัติทำให้
แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
          ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้ 
          1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
          3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
          4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
          5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
          6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ 
          7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
          สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
         1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการ
ทุจริต 
         2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจที่มุ้งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนปัจจุบันมุ้งเน้น
ที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 
          3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซ้ำซ้อนมากข้ึน โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
         4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทให้สินบนแก่เจ้าที่เพ่ือให้ตนได้รับสิทธิ
ในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐ 
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          5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ”ให้กับตนเองและครอบครัว 
          6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
          7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น  ยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง 
โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล  
          ปัจจุบันประเทศไทยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาระดับ
ต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคข้าราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากสังคมภายนอกว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่ง
ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนประเทศไทยระหว่างปี 
2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่ลำดับที่ 76 จาก 168 
ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นในระดับสูง 
           ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือ
ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 1 (พ.ศ.
2551 -2555) และ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 -2560) 
ซึ่งพบว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยมีผลในระดับหนึ่งและจำเป็นต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม ที่สามรถป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ทวีความซับซ้อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ .ศ.2560 -2564) จึง
กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็งทั่วทั้งสังคมไทย เพื่อให้เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าระดับสากล เป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เบิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ 
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ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตตามนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index – CPI) ดั ง นั้ น
เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  
3 (พ.ศ.2560 -2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
4 ปี (2561-2564) ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
          1. เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
          2. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้บังเกิดสุขแก่ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
          3. เพ่ือให้การบริหาราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
          4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
          5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกกาตรวจสอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ที่มีประสิทธิภาพที่
เข้มแข็ง 
เป้าหมาย 
 1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ รวมถึง
ประชาชนในเขตตำบลหนองไม้ไผ่มีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดสุขแก่ประชาชน 
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
 3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหาราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ที่มีความเข็ม
แข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 

. 
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 5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ รวมถึง
ประชาชนในเขตตำบลหนองไม้ไผ่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม        หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สามรถตรวจสอบได้ 
 3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จติสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
          4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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มิต ิ

 
ภารกิจตาม

มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1. การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่าย
บ ริ ห า ร
ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่าย
สภ าท้ อ งถิ่ น
แ ล ะ ฝ่ า ย
ป ร ะ จ ำ ข อ ง
อ ง ค์ ก า ร
บ ริ ห า รส่ ว น
ตำบลหนองไม้
ไผ ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .1 .1 (1 )  โค ร ง ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น ต าม ห ลั ก    
ธรรมาภิบาล 
1.1.1(2)โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 
1.1.1(3)โครงการอบรม
คุณ ธรรมจริยธรรม แก่  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พ นั ก งาน ของอ งค์ ก าร
บริหารส่วนตำบลหนองไม้
ไผ ่
1 .1 .2  (1 ) ม าต รการ 
“ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไม้ไผ”่ 
1 .1 .2  (2 ) ม าต รการ 
“เสริมสร้างความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต” 
1 .1 .2  (3 ) โค ร งก า ร
เสริมสร้าง ความซื่อสัตย์  
สุจริต และปลูกฝั่งทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดี ในการ
ต่อต้านการทุจริต 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้
ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์
ทับซ้อนให้ กับบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่ 
1 .1 .3  (2 ) ม าต รการ 
“จัดทำคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
1 .1 .3  (3 ) มาตรการ 
“ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มี
ค ว า ม เข้ า ใจ เกี่ ย ว กั บ 
Conflict of imterest” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

10,000 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

10,000 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

10,000 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

10,000 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

 

ส่วนที่ ๒ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.2 การสร้าง

จิตสำนึ กและ
ความตระหนัก
แก่ป ระชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในตำบลหนอง
ไม้ไผ่ 
2 ) โครงการส่ ง เส ริ ม 
ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3 ) โค รงก ารป ลู กป่ า
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พ ระบาทสม เด็ จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชและสมเด็จพระนาง 
เจ้ าฯพระบรม ราชินี
นาถ 
4) โครงการปลูกหญ้า
แฝกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาท สมเด็จระเจ้า
อยู่ หัวภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถ 
5)  โ ค ร ง ก า ร จั ด ท ำ
โครงการป่าชาวบ้านใน
พ ร ะ ร า ชู ป ถั ม ภ์ ข อ ง
สมเด็จพระเทพรัตน์สุดา
สยามบรมราชกุมารี 

100,000 
 
 

20,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 

100,000 
 
 

20,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 

100,000 
 
 

20,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 

100,000 
 
 

20,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 

 

 1.3 การสร้าง
จิตสำนึกและ 
ความตระหนัก 
แก่เด็กและ 
เยาวชน 
 

1) โครงการคุณธรรม
สานสายใยครอบครัว 
2) โครงการพาน้องท่อง
ธรรมะ 
3) โครงการเข้าค่ายพุทธ
บุตร 
4) การประกวดคำขวัญ
ต่อต้านการทุจริต 
5 )  โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น 
อ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน
ตำบลหนองไม้ไผ่  
(กิ จ ก รรม  “ โต ไป ไม่
โกง”) 

10,000 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
20,000 

 
10,000 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

 

10,000 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
20,000 

 
10,000 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

10,000 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
20,000 

 
10,000 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

10,000 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
20,000 

 
10,000 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.3 การสร้าง

จิตสำนึกและ 
ความตระหนัก 
แก่เด็กและ 
เยาวชน  
 

6 )  โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และ เย าวชน  อ งค์ ก าร
บริหารส่วนตำบลหนองไม้
ไผ่(กิจกรรม “ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 รวมมิติที่ 1 จำนวน  20  โครงการ      

2 . ก า ร บ ริ ห า ร
ร า ช ก า ร เ พ่ื อ
ป้องกันการทุจริต 

2 .1  แ ส ด ง
เจตจำนงทาง
การเมืองในการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร
ทุ จ ริ ต ข อ ง
ผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงต่อต้านการทุจริต
ขอ งผู้ บ ริ ห ารอ งค์ ก าร
บริหารส่วนตำบลหนองไม้
ไผ ่
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 2.2 มาตรการ
ส ร้ า ง ค ว า ม
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 (1) มาตรการสร้าง
ค ว า ม โป ร่ ง ใส ใน ก า ร
บริหารงานบุคคล 
2.2.1 (2) มาตรการออก
คำสั่งมอบหมายของนายก 
อบ ต . ป ลั ด .อบ ต .แล ะ
หัวหน้าส่วนราชการ 
2 .2 .1  (3 ) กิ จ ก ร ร ม 
“สร้างความโปร่งใสในการ
พิ จ า ร ณ า เ ลื่ อ น ขั้ น
เงินเดือน” 
2 .2 .2  (1 ) กิ จ ก ร ร ม 
“ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม  
“ก ารพั ฒ น าแ ผน แล ะ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม  
“สร้างความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
2 .2 .2  (4 ) โค ร งก า ร
เผยแพร่ข้อมูลข่ าวสาร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2.2.3 (1) กิจกรรมการ

จัดบริการสาธารณะและ
การบ ริ ก ารป ระช าชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2.2.3 (2) โครงการจ้าง
สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

2 .2 .3  (4 ) ม าต รการ 
“ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

20,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

20,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

20,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

20,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 2.3 มาตรการ
ใ ช้ ดุ ล ย พิ นิ จ
แ ล ะ ก า ร ใ ช้
อำนาจหน้ าที่
ให้ เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิ จ ก า ร
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) กิจกรรมการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการ 
ลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการ
ม อ บ อ ำ น า จ อ นุ มั ติ  
อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการการ
มอบอำนาจของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่ 
2.3.2 (3) มอบอำนาจ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  
พ.ศ.2522 
2.3.2 (4) มาตรการการ
ออกคำสั่งมอบหมาย ของ 
นายก อบต. ปลัด.อบต.
และหัวหน้าส่วนราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ
ภารกิจตาม

มิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.4 การเชิดชู

เ กี ย ร ติ แ ก่
ห น่ ว ย ง า น /
บุคคลในการ
ดำเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบั ติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 (1) โครงการพ่อ – 
แม่ ดีเด่น 
2.4 .1  (2 ) กิจกรรมการ
มอบประกาศเกียรติคุณแก่
สตรีดีเด่น 
2.4 .1  (3 ) ยกย่องเชิด ชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

10,000 
 

20,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

10,000 
 

20,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

10,000 
 

20,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

10,000 
 

20,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 2.4 การเชิดชู
เ กี ย ร ติ แ ก่
ห น่ ว ย ง า น /
บุคคลในการ
ดำเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบั ติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์
(ต่อ) 

2.4 .2  (1 ) กิจกรรมการ
มอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน 
2.4.2 (2) กิจกรรมยกย่อง
และเชิดชูเกียรติ แก่ บุคคล 
หน่ วย งาน  องค์ ก รดี เด่ น 
ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
2.4.2 (3) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต 
สาธารณะ 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รั บ แ จ้ งห รื อ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2 .5 .1  (1 ) ม า ต ร ก า ร 
“จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การ
จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไม้ไผ่” 
2.5.2 (1) กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ี
ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่  เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2.5.2 (1) มาตรการ 

“ ให้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานตรวจสอบทั้ ง
ภาครัฐ และองค์กรอิสระ” 
2.5.2 (2) มาตรการ “แต่ง 
ตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
2.5.5 (3) มาตรการ 
“ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภาย 
นอกหรือประชาชนกล่าว 
หาเจ้าหน้าท่ีขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลหนอง 
ไม้ไผ่ว่าทุจริตและปฏิบัติ 
ราชการตามอำนาจหน้า 
ที่โดยมิชอบ” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

 
 

รวมมิติที่ 2 จำนวน  30  โครงการ      

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจ
หน้าท่ีของ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่ได้
ทุกขั้นตอน 

3 .1 .1  (1 ) ม าต รการ
“ป รั บ ป รุ งศู น ย์ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร ช อ งอ งค์ ก า ร
บริหารส่วนตำบลหนองไม้
ไผ่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน” 
3.1.1 (2) กิจกรรม“การ
ออกระเบี ยบการจัดตั้ ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่” 
3 .1 .1  (3 ) กิ จ ก ร ร ม
“อบ รม ให้ ค วาม รู้ ต าม 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
3 .1 .2  (1 ) ม าต รการ
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สำคัญและหลากหลาย” 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ
ภารกิจตาม

มิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
(ต่อ) 

 3.1.3 (1) มาตรการ“จัด
ให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่ 
3.1.3 (2) โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็นการรับ
และ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 
3.2.1 (2) การดำเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไม้ไผ่ 
3 .2 .2  (1 ) ม าต รการ
ก ำ ห น ด ขั้ น ต อ น /
กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
(งานสาธารณสุข) 
3 .2 .2  (2 ) โค ร งก า ร
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่เคลื่อนที ่
3.2.3 (1) มาตรการแก้ไข
เหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้าน
ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
3 .2 .3  (2 ) กิ จ ก ร ร ม 
รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 

10,000 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

10,000 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

10,000 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

10,000 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 3 . 3  ก า ร
ส่ ง เส ริ ม ให้
ป ระชาชนมี
ส่ ว น ร่ ว ม
บริหารกิจการ
ขององค์ การ
บ ริ ห า รส่ ว น
ตำบลหนองไม้
ไผ ่

3 .3 .1  (1 ) ม าต รการ
แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ท ำ
แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
3 .3 .1  (2 )  ป ร ะ ชุ ม
ประชาคมหมู่บ้ านและ
ประชาคมตำบลประจำปี 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตาม

มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

 3.3.1 (3) การส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน 
3 .3 .2  (1 ) ม าต รการ
แต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ป ร ะ เมิ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร ข อ งอ งค์ ก า ร
บริหารส่วนตำบลหนองไม้
ไผ ่
3 .3 .3  (2 ) ม าต รการ
ต ร ว จ ส อ บ โ ด ย
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้
ไผ ่

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 รวมมิติที่ 3 จำนวน  18  โครงการ        

4 . การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ต า ม ที่
คณะกรรมการ
ต ร ว จ เ งิ น
แ ผ่ น ดิ น
กำหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายใน
ป ร ะ จ ำ ปี  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ 2561 
4.1.1 (2) โครงการจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน 
4 .1 .2  (1 ) กิ จ ก ร ร ม
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
4 .1 .2  (2 ) ม าต รการ 
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้
ไผ ่

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
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มิต ิ
ภารกิจตาม

มิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 

4 . 2  ก า ร
สนับสนุนภาค
ประชาชนมี
ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือกา
ร บ ริ ห า
ราชการตาม
ช่ อ ง ท า ง ที่
ส า ม า ร ถ
ดำเนินการได้ 

4.2.1 มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย 
4.2.2 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ให้ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบ  การรับ 
ก า ร จ่ า ย  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่ 
4.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
4.2.3 (2) โครงการอบรม
กรรมการตรวจงานจ้าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 4 . 3  ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
บ ทบ าท การ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรม
ให้ ความรู้ด้ านระเบี ยบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.3.1 (2) กิจกรรมการ
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ศั ก ย ภ าพ ส ม า ชิก ส ภ า
ท้องถิ่น 
4 .3 .2  (1 ) กิ จ ก ร ร ม
ส่ ง เส ริ ม ส ม า ชิ ก ส ภ า
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ก า ร
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
4.3.2 (2) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้
ไผ ่

350,000 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

20,000 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

350,000 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

20,000 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

350,000 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

20,000 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

350,000 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

20,000 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ
ภารกิจตาม

มิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community
) และบู รณ า
ก ารทุ ก ภ าค
ส่ ว น เ พื่ อ
ต่ อ ต้ า น ก ร
ทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้า
ระวังการคอร์รัปช่ันโดย
ภาคประชาชน 
4.4.1 (2) กิจกรรมการ
ติดป้ ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 
4.4.2 (1)  ม า ต ร ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
เครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
รวมมิติที่ 4 จำนวน  16  โครงการ        
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมไมท่นต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ลำดับที่  1 

1. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำงานและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของ
ประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง ใน
สถานการณ์วิกฤตปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่
จะทำให้ปัญหาการคอรัปชั่นลดน้อยลง และหมดไปในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่า
จะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม อย่างเข้ มงวดจริงจัง พร้อมทั้ง
สร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่
เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งนี้กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงาน
องค์กรต่างๆของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานหรืองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Ligitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐาน
ด้านความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆจะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการ
ดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 

 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหาราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่จึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

ส่วนที่ 3 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

- 15 – 

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti corruption) 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
 3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้มนการทำงานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร   ส่วน

ตำบลหนองไม้ไผ่ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลัก

ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
 10.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti corruption) 
 10.3 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
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 10.4 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้มนการทำงานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ลำดับที่  2 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับ
กระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ ของรัฐ”ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็น
ต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีคุณธรรมจริยธรรม 

เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำรงชี วิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน 

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร   ส่วน

ตำบลหนองไม้ไผ่ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ 

6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไม้ไผ่ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
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6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน และ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญ
ถวายทานแด่พระภิกษุสงค์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 

6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตส่วนตัว และในการ
ปฏิบัติราชการ 

10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว  และประเทศชาติ  รู้จักการให้ 
และการเสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

3.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล 
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ลำดับที่  3 

1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ไม้ไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 

เพ่ือกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ซึ่งหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ 
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทำงานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจของ
ตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้น 

และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งมนด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจำ รวมถึงพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ นี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการปลุกและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 3.3 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร   ส่วน

ตำบลหนองไม้ไผ่ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ
ในการปลุกและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 

ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

ผลลัพธ์ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เกิด

จิตสำนึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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๑.๑.๒  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

 
ลำดับที่ 1 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองไม้ไผ่  โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การฝ่าฝันหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัยซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระทำประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จังหวัดนครราชสีมา  
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง  กำหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ
อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก  ธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ๙ ประการไดแ้ก่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสำนึกท่ีดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูก
กฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้, 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
นอกจากนี้สำนักงานก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมตามนัยหนังสือสำนักงานก.พ. ที่นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่ได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้
ไผ่” ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
๓.๒  เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล

และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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๓.๓  เพ่ือทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 

๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามลำดับ 

๓.๕ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เปิดเผยเป็น

การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นขอ้มูลขา่วสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที ่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ลูกจ้างประจำพนักงานปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ดา้นการต่อต้านการทุจริต” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) มุ่งสู่การ

เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกำหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CorruptionPerceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนั้นเพ่ือให้
การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จึงได้
กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้นเพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน
ในการปฏิบัติ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น

ข้าราชการฝ่ายประจำลูกจ้างประจำตลอดจนพนักงานทั่วไป 
๓.๒  เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น

สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการฝ่ายประจำลูกจ้างประจำตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องข้ึนไป 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  
 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต

อาทิกฎหมายป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗  สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตสำนึก 

๖.๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เครง่ครัดผ่านโครงการ/กิจกรรมและสื่อช่องทางต่างๆ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช่งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จำนวนขอ้มูล/องค์กรความรู้ด้านการตอ้ต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่ 
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ลำดับที่ 3 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น
จะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็น
ผู้มีจิตสำนึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็น
ต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำการใดได้อย่าง
เหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทำทุจริตในระบบราชการด้วย 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่ ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชนส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 2. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 3. เพื่อให้มีความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน
ครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิต
สาธารณะเกิดความสำนึกร่วมกันในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี 
สร้างประโยชนให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จักการให้ ก าร
เสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
จำนวน 53 คน 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
มกราคม – กันยายน 2561 
 

6. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช่งบประมาณ 

 

7. วิธีการดำเนินงาน 
 7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
 7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 7.3 แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดี
ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 
 

8. สถานที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ 
การมีผลประโยชน์ทับซอ้น 

 
ลำดับที่ 1 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งการกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำ
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึงสถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้ เกิด
ประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ทับซอ้นมีหลากหลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ใน
รูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรค
พวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบทั้งนี้
หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐโดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก้เจ้าหน้าที่เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จึงได้จัด
กิจกรรมให้ความรู้ความเขา้ใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหารกับ
พนักงานส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เพ่ือให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเป็น
เครื่องกำกับความประพฤติของตนเพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ความเขา้ใจแก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีจิตสำนึกค่านิยม

และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้หน่วยงานปลอด
จากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเปน็ขา้ราชการทอ้งถิ่นไทยใสสะอาด 
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๔. เป้าหมาย 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖. วิธีการดำเนินการ 
จัดประชุมประจำเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
 

๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่

ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชือ่โครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโดย
จัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและจัดให้ มี
กฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบัน
หน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓            (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้านอันรวมถึง
การต่อต้านการทุจริตในองค์กรซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่าน
กิจกรรมต่างๆอันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้นและเพ่ือนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระทำที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่
ในภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกัน
รณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให ้เทียบเท่าระดับ
มาตรฐานสากลไดต่้อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองคค์วามรู้ในการทำงานให้เป็นไปดว้ยความถูกต้อง 
๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชัน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรมีคูม่ือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
๖.๒. จัดทำ (รา่ง) คูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖.๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
๖.๔. จัดทำคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๖.๕. แจกจา่ยให้บุคลากร 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทำคูม่ือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ลำดับที่ 3 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงัองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้เพ่ือ
ลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออก
จากกันไดห้ากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝันให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่
ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศรวมทั้งไดส้ร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้นจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจ
สาเหตุและปัจจัยที่นำสู่การคอร์รัปชันเพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆที่นำไปสู่
การทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝั งองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
กับหลายมิติทั้งมิติด้านสังคมการเมืองและการบริหารที่สำคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อย
พัฒนา 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงไดจ้ัดทำมาตรการ “ปลูกฝังองคค์วามรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” ขึ้นเพ่ือสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพ่ือส่วนรวมยึดถือ
หลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญหากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ขาดจิตสำนึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมีการใช้อำนาจทางราชการโดยมิชอบในการ
ดำเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนต่อตนเองกลุ่มพรรคพวกพ้องเหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบัน
ราชการและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองไม้ไผ่ 
๓.๒ เพ่ือสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อส่วนรวมยึดถือหลักจริยธรรม

และผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญอันจะนำมาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
๖.๒. ออกแบบกิจกรรม 
๖.๓. จัดเตรียมเอกสาร 
๖.๔. ดำเนินการจัดประชุม 
๖.๕. สรุปรายงานการประชุม 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
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๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่น 

 
ลำดับที่ 1 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทํา

ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถี
ชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหมป้่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ี ไมเ่คย
มีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์  ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือ
กันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจาก
ต้นไม_เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความ
สมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่  จึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ตําบลหนองไม้ไผ่” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่  จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรม
ของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแกชุ่มชน พร้อมทั้ง
เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ

รว่มกัน 
๓.๒  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวใน

ตําบลหนองไม้ไผ่ 
๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า

ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
๓.๔ ส่งเสรมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมอืงน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย 

รอ้นแกป่ระชาชน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหนองไม้ไผ่ 
 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
พ้ืนที่สาธารณะในเขตตําบลหนองไม้ไผ่  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
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๖. วิธีดําเนินงาน 
๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน

ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
๖.๒  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือ

ปลูกตน้ไม้ 
๖.๓  จัดซื้อกล้าไม ้พันธุ์ไม ้เพ่ือใช้ในโครงการ 
๖.๔  ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในทอ้งถิ่น 
๖.๕  ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  ทําให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๒  ทําให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
๑๐.๓  ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๔  ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน

ชุมชน 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าที่ผิด
กฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนาถ
ทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะ
เพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัด
ในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พอ
อยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัยและจำหน่าย “พอกิน” 
หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน 
และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ในฐานเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จำนวน 9 
หมู่บ้าน โดยปลุกพันธ์ไม้ประเภทต่าง ๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
 4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไม้ไผ่ จำนวน 9 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ  
 4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมาชิ กสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 9 หมู่บ้าน 
ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ และแหล่งน้ำ คู คลอง ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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๖. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ (กลุ่มรวม
ทุกชุมชน) 
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่มย่อย
แต่ละชุมชน) 
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
 6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำคูคลอง ทำความ
สะอาดถนน และพ้ืนที่สาธารณะประโยชนต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืน ๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้
ไผ่ 
 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 20,000  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระ
นาง เจ้าฯพระบรม ราชินีนาถ 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทํา

ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถี
ชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหมป้่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ี ไมเ่คย
มีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์  ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือ
กันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจาก
ต้นไม_เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความ
สมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่  จึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ตําบลหนองไม้ไผ่” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่  จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรม
ของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแกชุ่มชน พร้อมทั้ง
เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ

รว่มกัน 
๓.๒  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวใน

ตําบลหนองไม้ไผ่ 
๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า

ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
๓.๔ ส่งเสรมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย 

รอ้นแกป่ระชาชน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม ้ จํานวน ๕๐๐ ต้น 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
พ้ืนที่สาธารณะในเขตตําบลหนองไม้ไผ่  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
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๖. วิธีดําเนินงาน 
๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน

ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
๖.๒  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือ

ปลูกตน้ไม้ 
๖.๓  จดัซื้อกลา้ไม ้พันธุ์ไม ้เพ่ือใช้ในโครงการ 
๖.๔  ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในทอ้งถิ่น 
๖.๕  ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  ทําให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๒  ทําให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
๑๐.๓  ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           ๑๐.๔  ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จระเจ้าอยู่ หัวภูมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทํา

ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถี
ชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหมป้่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ี ไมเ่คย
มีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์  ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือ
กันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจาก
ต้นไม_เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความ
สมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่  จึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ตําบลหนองไม้ไผ่” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่  จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรม
ของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแกชุ่มชน พร้อมทั้ง
เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ

รว่มกัน 
๓.๒  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวใน

ตําบลหนองไม้ไผ่ 
๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า

ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
๓.๔ ส่งเสรมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย 

รอ้นแกป่ระชาชน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนร่วมกันปลูกหญ้าแฝก  จํานวน ๓๐๐ ต้น 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
พ้ืนที่สาธารณะในเขตตําบลหนองไม้ไผ่  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
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๖. วิธีดําเนินงาน 
๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน

ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
๖.๒  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือ

ปลูกตน้ไม้ 
๖.๓  จัดซื้อกล้าไม ้พันธุ์ไม ้เพ่ือใช้ในโครงการ 
๖.๔  ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในทอ้งถิน่ 
๖.๕  ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  ทําให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๒  ทําให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
๑๐.๓  ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           ๑๐.๔  ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน 
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ลำดับที่ 3 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราช
กุมารี 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทํา

ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถี
ชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหมป้่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ี ไมเ่คย
มีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์  ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือ
กันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจาก
ต้นไม_เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความ
สมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่  จึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ตําบลหนองไม้ไผ่” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่  จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรม
ของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแกชุ่มชน พร้อมทั้ง
เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ

รว่มกัน 
๓.๒  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวใน

ตําบลหนองไม้ไผ่ 
๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า

ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
๓.๔ ส่งเสรมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย 

รอ้นแกป่ระชาชน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  จํานวน ๓๐๐ ต้น 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
พ้ืนที่สาธารณะในเขตตําบลหนองไม้ไผ่  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
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๖. วิธีดําเนินงาน 
๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน

ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
๖.๒  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือ

ปลูกตน้ไม้ 
๖.๓  จัดซื้อกล้าไม ้พันธุ์ไม ้เพ่ือใช้ในโครงการ 
๖.๔  ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในทอ้งถิ่น 
๖.๕  ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  ทําให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๒  ทําให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
๑๐.๓  ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           ๑๐.๔  ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน 
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๑.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติด

อยู่กับความสำเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ความรัก
ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้อง
แก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็ก ๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว เก่ง ดี มี
ประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดลง 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้เล้งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ และโรงเรียน
ในเขตตำบลหนองไม้ไผ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใจครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบัน
ครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจนสำนึกดีต่อบุพการี 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่ เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง
โทษภัยของยาเสพติด 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน อันก่อนให้เกิด

ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสึกนึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
3.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โรงเรียนในเขต
ตำบลหนองไม้ไผ ่ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน 
 6.2 จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญขวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
 6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง 
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6.6 ดำเนินการตามโครงการ 
 6.7 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ 

 

8. งบประมาณดำเนินการ 
10,000  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ ่ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
10.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน

กระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดำเนินชีวิต
โดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการดำเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการ
พ่ึงยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลัง
อันสำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชน
เป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะ พัฒนาตนเองมให้
เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ 
เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรมและศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนิน
ชีวิตที่เหมาะสม 

โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝัง
จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่นำธรรมะนำหลักคำสอนที่รับไปประยุกต์ใช้
ชีวิตประจำวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การ
พัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต 
ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง 
รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้นทานให้กับตนเองด้วย
คุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จเพ่ือเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน อันก่อนให้เกิด

ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสึกนึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียน และเยาวชนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน 
 6.2 จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
 6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
 6.7 ดำเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 

 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ ่ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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ลำดับที่ 3 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละ

ทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดำเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดำเนินชีวิตที่ผิด 
ก่อให้เกิดความเคียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือ
พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสำคัญที่สามารถช่วยกัน
เสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ
พลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบใน
การดำเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตก
เป็นเหยื่อหรือสร้างปัญญาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และ
ศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่ เหมาะสมตา ม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 
67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (5) ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 ข้อ 11 การ
บำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงได้จัดทำโครงการ “เข้าค่าย
พุทธบุตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการ
พัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึกจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติ
ตนที่ดีให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนำธรรมะนำหลักคำสอน ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและนำ

หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 

เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้อยู่รวมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
3.4 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ต่อ

ตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
 

๔. เป้าหมาย 
 เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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๕. สถานที่ดำเนินการ 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือน สิงหาคม ประจำปี พ.ศ.2561 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

8. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมปรึกษาหารือ/กำหนดแนวทางในการดำเนินการ 
 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบ 
 4. ดำเนินกิจกรรม 
 5. สรุปผลการดำเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 
 

9. งบประมาณ 
 20,000  บาท 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและนำหลักธรรมไป

ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดีใน

สังคม 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
4. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 

และสังคม 
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ลำดับที่ 4 
 

๑. ชื่อโครงการ : การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน

วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยม
ในการักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะ
เป็นรากฐานสำคัญเพ่ือทำให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้
ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อ
สังคมในด้านอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญ
ต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่
จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและไขปัญหาทุจริต
ที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต

คอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในการทำความดี 

มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง

ภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์  
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๔. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
เด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่ตำบลหนองไม้ไผ่ 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสำคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้น

และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 

๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวด 
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคำขวัญเข้าประกวด 
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่กำหนด 
5.5 ทำพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000  บาท 
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสำนึกท่ีจะยึดมั่นในการทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาท่ีสื่อถึงการ

ต่อต้านการทุจริต 
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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ลำดับที่ 5 
 

๑.  ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชนตำบลหนองไม้ไผ่ (กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”) 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน

วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สักไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก ยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลหนองไม้ไผ่ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ 
มีจิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใด ๆ และ
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก

รูปแบบ 
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชนส่วนตน เพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 
 

๔. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนตำบลหนองไม้ไผ่  จำนวน  ๔๐๐  คน 
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เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ

มาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
 

๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
๕.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 
5.3 ดำเนินการตามโครงการ 
๕.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
 

๖. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารสวนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นการโกงทุกรูปแบบ 
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวม 
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ลำดับที่ 6 
 

๑.  ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชนตำบลหนองไม้ไผ่ (กิจกรรม “ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆด้านที่ทำให้เกิดปัญหาเช่นผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความสำคัญ
ของการศึกษาสนใจแต่วัตถุนิยมไมรู้จักการประมาณตนซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติดังนั้นจึงควรทำให้เด็ก
และเยาวชนรู้จักความพอเพียงปลูกฝังอบรมบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิงแวดล้อม
และวัฒนธรรมโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดเพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่าง
สมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักอยู่รว่มกับผู้อ่ืนรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน
มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมความเป็นไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่พิจารณาเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติจึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลหนองไม้ไผ่ (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้นเพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นและเห็น
คุณคา่ของทรัพยากรตา่ง ๆ รู้จักอยู่รว่มกับผู้อ่ืนรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และแบ่งปนัมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 
 
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมความเป็นไทยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖ )พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ
หน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ (๖) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๙) จัด
การศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคน
ไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิตสามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝั่งให้เด็กและเยาวชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนิน

ชีวิตประจำวันได้ 
๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น 
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันและรู้จัก

อยู่รว่มกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข 
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๔. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนตำบลหนองไม้ไผ่  จำนวน  ๔๐๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเห็น

คุณคา่ของทรัพยากรตา่งๆรูจ้ักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบง่ปันและรู้จักอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
๕.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๕.๒ ดำเนินการตามโครงการ 
๕.๓ สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
 

๖. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารสวนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได ้
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่

เกิดข้ึนได ้
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันและรู้จักอยู่ร่วมกับ

ผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข 
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มิติที ่๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๑  แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ

ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี  พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น ๖ 
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที ่๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ

กระจายอำนาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่ วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบ
กฎหมายกำหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหาที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตของคนทำงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานใน
หน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกันเพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมากและมากกว่า
คนทำงานในหน่วยราชการอ่ืนๆจึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในทอ้งถิ่นอาจต้องถูกครหาใน 
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เรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่าแม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่
นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนและมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนทำงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอก
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ

จัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ฉบับ 
๔.๒  มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๔.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
๖.๓ จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๔ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๕ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๗ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๘ รายงานผลการดำเนินงาน 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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๑๐. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปีจำนวน ๑ ฉบับ 

๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๒.๒.๑  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการ 

บรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและมอบหมายงาน 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
“มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองไม้ไผ่เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่ให้มีศักยภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์กร
จะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐาน
ในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการทำงานได้ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และคำนึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเป็นเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี พ.ศ. ๒๕๕๖  มาตรา ๖ ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วน
ตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการทำงานได้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
๓.๒  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๓.๓  เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
๓.๔  เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ให้

มีประสิทธิภาพได้คนดีคนเกง่เขา้มาทำงาน 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทำมาตรการดา้นการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๑ มาตรการ 

 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑  กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  ๒๔  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

๖.๒  นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
๖.๔ ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
๖.๕ สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  ผลผลิต 

- มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  จำนวน ๑ 
มาตรการ 

- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
๑๐.๒  ผลลัพธ ์

- ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ไม่น้อย
กว่า ๙๐ % 

- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมต่่ำกว่าระดับ ๓ 

- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได ้
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
“มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

และหัวหน้าส่วนราชการ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่

มีอำนาจหน้าทีในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไม้ไผ่ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
มีหน้าที่ตอ้งทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่นั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจ
มีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจายอำนาจหรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาต
ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนักกองและฝ่ายต่างๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการทำให้การบริการเกิด
ความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นประชาชน
ได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่าตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
มาตรา ๕๙ (๒) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไป
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้า
ไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รักษา
ราชการแทน มาตรา ๖๐/๑ ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา 
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ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยากจึงจำเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
๓.๓  เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้า

ส่วนราชการ จำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
๖.๒ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ 
๖.๓ จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช่งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทนจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

- 62 – 

๑๐.๒  ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี 
- ประชาชนไดร้ับความสะดวกและลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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ลำดับที่ 3 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล

การปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงานซึ่งนายก
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไดใ้ห้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่ างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้กำหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  ด้วยเหตุผลนี้เองจึง
เป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนตำบล 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขงพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหาร

ส่วนหนองไม้ไผ่ โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการและพนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เปน็เลขานุการ 

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้
ไผ่  โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วน และพนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 

 
๖.๓  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมาเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย 
 

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
๖.๔  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลรวบรวม

และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนตำบล 
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๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ตำบลเสนอมาโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๔๕  ลงวันที่  ๒๔  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๕ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ชว่งระยะเวลามีนาคม – เมษายน  และกันยายน – ตุลาคม 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช่งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ 
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๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณการจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติให้เปน็ไปตามกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยา่ง 
เคร่งครัด 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เพ่ือให้การบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกัน

และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้
บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีและดำเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องซึ่ง
ถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นจะต้องทำตามกฎหมายระเบียบและมีความจำเป็นต่อการบริหารงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือที่

เกี่ยวขอ้ง 
๓.๒  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
กองคลังองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

๖. วิธีดำเนินการ 
จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ายแยกแผนงานแยกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ  วันที่ ๑ ตุลาคม  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช่งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือสั่งการที่

เกี่ยวขอ้ง 
๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 
๑๐.๓  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งกำหนดให้มีการบริหาร

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.๒  เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการรายงานผู้บริหาร 
๓.๓  เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
๓.๔  เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑  หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
๔.๒  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑  จัดเก็บขอ้มูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๒  จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ 
๖.๓  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
๖.๕  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
๖.๖  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
๖.๗  เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช่งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒  ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุม้ค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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ลำดับที่ 3 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๓.๒  เพ่ือให้หนว่ยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๓.๓  เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จา่ยเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ จัดทำคูม่ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวของกับผู้เสนองานในการ

จัดหาพัสดุ 
 
๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวขอ้งกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๑๐.๒  มีการป้องกันการใช้จา่ยเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๑๐.๓  มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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ลำดับที่ 4 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
๓.๒  เพ่ือให้หนว่ยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๓.๓  เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  จัดทําคูม่ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการ

จัดหาพัสดุ 
๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวขอ้งกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 

 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๑๐.๒ มีการป้องกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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ลำดับที่ 5 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ

สาธารณะด้วยตนเองทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทำ
บริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้  ดังนั้น  การที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่กำหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งนี้   ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖   มาตรา ๒๓ ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผย
และเที่ยงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะใช้  
ราคา  และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทุกโครงการและกิจกรรม 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ  

ขององคก์ารบริหารส่วนตำบล 
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๓  เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ.๒๕๕๘  จำนวน ๔ ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางเว็บไซตบ์อรด์ประชาสัมพันธ์หนังสือระบบกระจายเสียงไร้สาย 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่และหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑  รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 

๖.๒  นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ไดแ้ก่ ทางเว็บไซตบ์อรด์ ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หนว่ยงานราชการ เป็นต้น 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลังองคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เขา้ถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการ 
จัดซื้อจัดจา้งทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอยา่งโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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๒.๒.๓  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
“กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลยื่นคำขออนุมัติอนุญาตในเรื่องที่
เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  ติดตามความคืบหน้าและแจ้งผลการดำเนินการให้
ประชาชนผู้รับบริการทราบโดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ทั้งในด้านเอกสารการส่งต่องานระบบการรับเงินและกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการของแต่ละกระบวนงานใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใช้ระบบ
บัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือให้บริการตามลำดับจัดสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆเพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชนเพ่ือ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัตินอกจากนี้ยังบริหารจัดการ
บริการสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ 
ประเด็น (ด้านถนนทางเดินและทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพ่ือการบริโภค, ด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้าน
การส่ งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้ องถิ่น , ด้ านการส่ งเสริมการท้ องเที่ ยว , ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล (การ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งกำเนิดการจัดการน้ำเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติและเพ่ือเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก

ปฏิบัติ 
๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสำนัก/กอง/ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ

ไมเ่ลือกปฏิบัติ 
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๕. พื้นที่ดำเนินการ 
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑  ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก

ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนนทางเดินและทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, 
ด้านน้ำเพ่ือการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควันการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดการจัดการน้ำเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนที)่ 

๖.๒  ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่

เลือกปฏิบัติ 
๑๐.๒ ไมม่ีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  การจัดทำ
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบข้อบังคับจากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นองค์การ
บริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้นประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใดการให้บริการมีคุณภาพเพียงใดตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
หรือไมก่ารทีจ่ะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการจึงต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนการ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตัวชี้วัด
ที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างอีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้าง
ความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
๓.๒  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการโดยยึด

ประโยชน์สุขของประชาชน 
๓.๓  เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๓.๔  เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ

นอกเขตจังหวัดทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  จำนวน ๑ ครั้ง
ต่อปี 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

- 76 – 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการและดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัดหรือ

นอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
๖.๒  ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามรูปแบบที่กำหนด 
๖.๓  สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
 
๖.๔  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
๖.๕  ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
๖.๖ นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
20,000  บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  ผลผลิต 
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  

จำนวน ๑ ฉบับ 
๑๐.๒ ผลผลิต 
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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ลำดับที่ 3 
 

1. โครงการ : มาตรการ “ยกระดับการให้บริการ” 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า

เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จึงให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนำแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governce) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
หลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได ้

ดังนั้นเพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จึงมีการนำ
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการประชาชน
อย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึง
การอำนวยความสะวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้อง
วงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

4. จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 
5. จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ  
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๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กำหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุดประกอบกับในปีที่ผ่านมา  ได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไม้ไผ่  จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๓.๒ เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๓.๓ เพ่ือรับฟงัและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
๓.๔  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑  เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ให้สั้นลง 
๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ีตำบลหนองไม้ไผ่ 
๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติและการปฏิบัติราชการใดๆ  

ไปสู่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
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๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติปรับปรุงขั้นตอน

และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการใดๆให้แกผู่้ใตบ้ังคับบัญชา 

๖.๓  ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

๖.๔  มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
ผู้บริหารทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สำนักในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที ่
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล่องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๑๐.๔ ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ :โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็น

กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่า 
 
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายอำนาจ
ตัดสินใจการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าวจึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนดังนั้นงานให้บริการจึงเป็น
งานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุดเมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิด
ความประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทำให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอำนวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๓.๒  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
๓.๓  เพ่ือปรับทัศนคติวิธีคิดวิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ 
๓.๔   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ดำเนินงานได ้
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองไม้ไผ่ 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๖.๒  จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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๖.๓ จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 

๖.๔ ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๖.๔.๑  ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
๖.๔.๒  ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
๖.๔.๓ จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
๖.๔.๔  จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
๖.๔.๕ จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
๖.๔.๖ จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดให้มีการให้บริการแก่ 

ประชาชนทั้งเวลาทำการช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
๖.๔.๗  การมอบอำนาจการตัดสินใจการอนุญาตการอนุมัติการรักษาราชการแทน 

๖.๕  มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
๖.๖  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการเพ่ือนำจุดบกพร่องในการ

จัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ตลอดปงีบประมาณ 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  กองคลัง  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๑๐.๒  สามารถตรวจสอบความตอ้งการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นได้ 
๑๐.๓  มีทัศนคติวิธีคิดวิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการ 
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่ งใสสามารถวัดผลการ

ดำเนินงานได ้
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๒.๓.๒  มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาตอนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้นก็เพ่ือเป็น

การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความสำคัญคุณสมบัติความรู้
ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและเหมาะสมเพ่ือให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้นการดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เขา้กับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมี
ประสิทธิภาพความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายอำนาจการตัดสินใจการอำนวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 

๓. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย

กำหนดให้เป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

๔. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑  จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร        ปลัด

องคก์ารบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๖.๒   ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
๖.๓  สำเนาคำสั่งฯแจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้า

ส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส่วนราชการทุกส่วน 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการการดำเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการอำนวยความ

สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้บัญญัติ

เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้หลายเรื่องหลายประการรวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลาย
ฉบับที่บัญญัติอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอาไว้  การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะ
ดำเนินการในเรื่องต่างๆ  เพียงผู้เดียวก็อาจทำให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆเกิดข้ึนได้ดังนั้นเพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้กำหนดมาตรการให้มีการมอบอำนาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓.๒  เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที ่

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน ๕ เรื่อง 

 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พิจารณา 
๖.๒  ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติราชการแทน 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
รอ้ยละ ๘๐  ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ 
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ลำดับที่ 3 
 

๑. ชื่อโครงการ : มอบอำนาจเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.๒๕๒๒ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอนอาคารต่อเติมดัดแปลง
อาคารเป็นต้นซึ่ งล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้ าที่   และเสรีภาพของประชาชน  การที่ จะใช้อำนาจอยู่กับ
นายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า  และอาจเป็นช่องว่างที่ทำให้เกิดการทุจริตขึ้นมา
ได้ ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรฐานการมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร    พ.ศ.
๒๕๒๒ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นไป

อย่างรอบคอบ 
๓.๒ เพ่ือป้องกันการทุจริตคอรัปชันของเจ้าหน้าที่ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ.๒๕๒๒ ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
เสนอคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการออกคำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ลำดับที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่

มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไม้ไผ่ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่
ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมายไป
รวมอยู่กับฝ่ายบริหารไม่มีการกระจายอำนาจหรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้า
หน่วยงานระดับสำนักกองและฝ่ายต่างๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการทำให้การบริการเกิดความล่าช้า  
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตาม โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ 
และมาตรา ๓๗ ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่าตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ (๒) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ 
สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติ
ราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย  ในกรณีที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน มาตรา ๖๐/๑ ให้มีปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและ 
 
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจำเป็นต้องมีมาตรการการ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น 
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๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

๔. เป้าหมาย 
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้า

ส่วนราชการ จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
๖.๒  จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ 

ปฏิบัติ 
๖.๓ จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทนจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
๑๐.๑ ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี 
- ประชาชนไดร้ับความสะดวกและลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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๒.๔  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
๒.๔.๑  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 

 
ลำดับที่ 1 

 

1. โครงการ : พ่อ – แม่ดีเด่น 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันพ่อ
แห่งชาติและวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็น
วันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ได้กำหนดเป็นเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติ
เป็นประจำทุกปีเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตร
ตรา ทรงห่วงใยอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ท่ีมีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตร 67 (6) ที่
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนิน
กิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่
ดีเด่นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯเป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่
สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสำคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่สำคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนใน
ชุมชนต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือให้ พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก พ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 
 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลหนองไม้ไผ่ เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน
ดำเนินการคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่ 
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 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากหมู่บ้าน
ต่างๆในเขตตำบลหนองไม้ไผ่ 

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อ พ่อ แม่ ดี เด่น ที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

6.5 ดำเนินการจัดพิธีมอบโล่ ตามระเบียบฯในวันสำคัญท่ีตรงกับ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000 บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - พ่อแม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
 - มี พ่อ แม่ ดีเด่น ที่เป็นต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี  จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึง

ความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาคยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพ่ือทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม  ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของ
พระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทย
ได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ ๑ เดือนสิงหาคม เป็นวันสตรีไทยของทุกปี  เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาส
แสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคมและให้สามารถ
เทียบเทา่สตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๖๗ (๖) ที่
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และคนพิการประกอบ
กับองค์การบริหารส่วนตำบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์  โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม
จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่นโดยการมอบ
เกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตมานะอดทนมีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๒. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัดสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
๓. เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านการศึกษาพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการสาธารณสุข

สังคมสงเคราะห์ฯลฯด้วยความเสียสละเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมให้อยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ 
๓.๒  เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและกำลังใจในการ

บำเพ็ญตนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
 

๔. เป้าหมาย 
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  จำนวน 9 คน 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่นที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้

เป็นสตรีดีเด่นประจำปีเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
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๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ทราบ
ทั่วกันเพ่ือให้แต่ละตำบลดำเนินการคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
ตำบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

๖.๔ คณะกรรมการฯเสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหาร
ทราบและเห็นชอบ 

  ๖.๕  ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จำนวน        
๑ ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เป็นประธานในพิธี 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
20,000  บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
- สตรีดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติไมน่้อยกว่า

รอ้ยละ ๘๐ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- สตรีดีเด่นผู้ไดร้ับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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ลำดับที่ 3 
 

๑. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบแก่งแย้งแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทำให้การมี

คุณธรรมจริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอยเกิดปัญหามากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุก
ภาคส่วนรวมถึงปัญหาการกอ่อาชญากรรมและอ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคมสร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ไม้ไผ่ จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดีเพ่ือ
ส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนเป็น
แบบอย่างเพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากความดีและคุณธรรมเป็นรากฐานอัน
สำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแกห่นว่ยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 
๓.๒ เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
๓.๓ เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๔ เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น     กุศ

โลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ 

คน/ปี 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆได้แก่วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเด็กเยาวชนและ
องค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและ
ประเทศชาติเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมเป็นแกนนำในการส่งเสริมสนับสนุนและ
อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไปกองการศึกษาจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
เพ่ือนำผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมและเป็นแบบอย่าง
ต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือยกย่องบุคคลเด็กและเยาวชนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
๓.๓ เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคลเด็กและเยาวชนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านศาสนา

ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

๔. เป้าหมาย 
เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๕. สถานที่ดำเนินการ 
ศาลาเอนกประสงค์  ตำบลหนองไม้ไผ่  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๖.๒ ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน

ผู้มีจิตสาธารณะ 
๖.๓ จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาดังนี้ 
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
- ด้านถา่ยทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นการจักสาน (ประชาชน) 
- ด้านถา่ยทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นการทำปูนแดง (ประชาชน) 

๖.๔  ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๖.๕  สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

 
- 96 – 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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๒.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่ อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการ

ประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐสาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคลหรือเกิดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆที่เอ้ือให้เกิดการทุจริตดังนั้นวิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรโดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตภายในองคก์รของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตามแต่เป็น
สิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคมชุมชนและประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จึงได้จัดทำ
มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่
การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี
๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ จัดทำขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี

ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทำขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ :กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่าการ

ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบ
ของปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒ กำหนดไว้ว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ก.พ.ร. อาจ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรวมทั้งมาตรา ๔๕ กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มี
คณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพ
การให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่
กำหนด 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการโดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่กับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไม้ไผ่และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองและให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี   เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
๓.๒ เพ่ือให้หนว่ยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายมีความเขา้ใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการและรายละเอียดการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๓.๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายตามข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการประจำปีงบประมาณ  
 

๓.๔ เพ่ือให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายสามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ได้ทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

ชัดเจนโดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง เพ่ือให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงานโดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกับปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพร้อมคณะทำงานได้ร่วมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติดังนี้ 

๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
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๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๕) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๑.๑  ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆและผู้ปฏิบัติงานทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 

๑.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสมเช่น 
- ศึกษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆเช่นรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ ๖ เดือน ๙ เดือนและ ๑๒ เดือนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัดเป็นต้น 
- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บขอ้มูลเพ่ือให้

การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกำกับดูแลและ
ติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 

๑.๓ รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กำหนด 

๑.๔ วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายและเกณฑก์ารให้คะแนน 
๑.๕ ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการกรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในเบื้องต้นไม้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

๖. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมินระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง ๑ 
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๒.๕.๒  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัดอำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ 
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือ

การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เนื่องจากเห็นความสำคัญของ
การตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อำเภอ) แล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในด้วยโดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
การให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปีได้มอบหมายให้
หนว่ยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลังมีหน้าทีใ่ห้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็วอย่างช้าไม่
เกิน ๔๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วงกรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง. แล้วแต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่
จะล้างข้อทักทว้งก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วันนับจากวันที่
ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ ในกรณีที่มี
การตรวจสอบการทุจริตมีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัยฝ่ายนิติการและดำเนินการทางวินัย
กองวิชาการและแผนงานมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัดเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับ
สำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เพ่ือความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและผลการบริหารงานที่ผ่าน
มาในรอบ ๑๐ ปีไมพ่บการทุจริตแต่อย่างใด 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๓.๒ เพ่ือความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ายจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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๖. วิธีดำเนินการ 
- ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย/งานให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือการ

ตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯตามระเบียบฯภายในกำหนด 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กอง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ

การทุจริต 
๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย  ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ท่ีกำหนดไว้
ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวขอ้งกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆอย่างโปร่งใสและสุจริต  ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่
สำคัญ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จากหน่วยงานภาครัฐ

และองคก์รอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระอาทิ 

- การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือคณะทำงาน LPA 

จังหวัด 
- การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

- 104 – 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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๒.๕.๓  ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่อง 
รอ้งเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆได้แกร่ะบบอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะนั้นเพ่ือให้การดำเนินการรับเรื่อง
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้แต่งตั้ง
คณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการ
เรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ขึ้นเพ่ือดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจา้หน้าที่รับผิดชอบไดถ้ือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าทีผู่้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนกาปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๖.๒ จัดทำคูม่ือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
  ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่ให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียคูส่ัญญาประชาชนทั่วไปหน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน
สามารถเขา้ใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
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๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องของตำบลหนองไม้ไผ่ 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิ
บาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้
ไผ่ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ
ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทํา
ก า ร ทุ จ ริ ต ห รื อ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ น อ ก เ ห นื อ อํ า น า จ ที่ ต น มี ไ ด้ อี ก ท า ง ห นึ่ ง ด้ ว ย 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรทางการ

ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ยึด
มัน่ในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓.๒   เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม 

 
๔. เป้าหมาย 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรทางการศึกษาใน
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่  
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ

ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
๖.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ

ชอบ 
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๖.๓  กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล 
ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน 

๖.๔  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน ๕ วัน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
รอ้ยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที ่๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑  จัดใหมี้และเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
๓.๑.๑  จัดใหมี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของทางราชการ 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หนว่ยงานของรัฐต้องจัด

ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของ
หน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี 
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการไดร้ับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จึงได้
ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัด  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือ
ประชาชนจะได้ สามารถรับรู้ สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
๓.๒  เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๔. เป็าหมาย/ผลผลิต 
ศูนยข้์อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  จํานวน   ๑  แห่ง 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
ณ ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑   มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
๖.๒   มีการแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
๖.๓  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบกฎ
ข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่กําหนด 
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๖.๔  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๖.๕  มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖.๖  มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
๖.๗  มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ”่ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้

บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้   ทั้ งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดและเพ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถ
ตรวจสอบได ้

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรอง
สําเนาขอ้มูลขา่วสารของศูนย์ข้อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ขึ้น 

๒.  เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จําหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

๓. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลขา่วสาร ดังนี้ 
๓.๑  ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
๓.๒  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
๓.๓  ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
๓.๔  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

๔. เป้าหมาย 
๑. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ จํานวน ๑ แห่ง 
๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผว่่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน  ๑  ชุด 
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ ่เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนา

ข้อมูลขา่วสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลพลา จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔. แบบคํารอ้งขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน  ๑  ฉบับ 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 

 

๖. วิธีการดําเนินงานโครงการ 

๖.๑  จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
๖.๒  เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
๖.๓  จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของราชการ  เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๔  จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องคา่ธรรมเนียมการทําสําเนา และการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ

ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๕  จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลขา่วสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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๖.๖  จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
 

๗. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 
 

๘. งบประมาณ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ ณ สํานักงานองค์การ

บริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 
๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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ลำดับที่ 3 
 

1. โครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดแีละสงเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทำงานทีจำเป็นต้องมีในทุก
หน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานคือการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับการรับรู้หรือรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การ
ให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพ่ือที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
 ดังนั้นเพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มีความโปร่งใสในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและ
ตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไม้ไผ่กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการงาน

และมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน 
 ตัวแทน องค์การบริหารส่วนตำบล 10 คน ตัวแทนชุมชน 40 คน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 สร้างความต้องการอบรม 
 ออกแบบหลักสูตร 
 ดำเนินกิจกรรม 

วัดผลความรู้ 
 ติดตามและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 20,000 บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนผู้เข้าอบรม 

ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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๓.๑.๒  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่ กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได้ 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงขอ้มูลตามภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย 
๓.๒  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย 
๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทตา่งๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงไดโ้ดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งตำบล ไดแ้ก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
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- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จาํนวนข้อมูลขา่วสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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ลำดับที่ 2 
 

๑.  ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการเงิน การคลัง พัสด ุและทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน  ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริ หารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้     
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤต ิมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติ งานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
ภาครัฐ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปีและการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุ

ต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลังผ่าน
ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑  –  ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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๓.๑.๓ มีการปดิประกาศ เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ 
มีสว่นร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมี้ช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ ข้อมูลที่
สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่  หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
๓.๒  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
๓.๓  เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า  ๗  ช่องทาง 
 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแ้ก่ 

- บอรด์หน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
- บอรด์ประชาสัมพันธ์ของตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขา่ว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์ 

เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชน

สืบคน้ไดเ้อง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ข่าว 
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- ประกาศผ่านเว็บไซต/์เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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ลำดับที่ 2 
 

1. โครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาในการดำเนินงานผ่านสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆหรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐานสร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับ
กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ให้สามารถมองเห็นภาพหรือความเกี่ยวโยงกันของ
กิจกรรม/โครงการต่างๆได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมี
ส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงจำเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์นั้นๆการใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสำคัญทั้งเพ่ือให้
ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส 
และยุติธรรม 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 
 2. เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต. อย่างถูกต้องและ
โปร่งใส 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของ อบต. 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่าง อบต. สื่อมวลชนและประชาชน 
 
4. เป้าหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของ อบต.ให้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
 4.1 จัดทำวารสารรายงานประจำปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดำเนินงานของ อบต. 
 4.2 จัดทำวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 4.3 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต. และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 4.4 จัดทำ Presentation นำเสนอผลงาน/กิจกรรม/โครงการของ อบต. 
 4.5 จัดทำคู่มือประชาชน 
 4.6 จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ 
 4.7 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 4.8 จัดทำของที่ระลึก 
 4.9 อ่ืนๆ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดำเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทำการร่วมนำเสนอร่างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของ อบต. 
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานของ อบต. ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต. เป็นตัวชี้วัด โดยกำหนดตัวชี้วัดดังนี้ 
 -ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของ อบต.และมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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๓.๒  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชาชน 
๓.๒.๑  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนนิกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่ จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ

ทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรกครองส่วนท้องถิ่น นํา
แผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้ดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปี
งบประมาณ เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ใน
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่ จึงไดจ้ัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจําปี ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน

พัฒนาท้องถิ่น 
๓.๒  เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน 
๓.๓  เพ่ือให้ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล 
๓.๔  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชน 
๓.๕  เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ รว่มคิด รว่มทํา รว่มแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
๓.๖  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๙ หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองไม้ไผ่  สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  เสนอขออนุมัติโครงการ 
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๖.๒  ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บขอ้มูลพื้นฐาน 
๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖.๔  จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ 
๖.๕  ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
๖.๖  จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด 
๖.๗  จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
๖.๘  จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส่งให้สำนักงานปลัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖.๙  ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน ๙ หมู่บ้าน ระหว่างเดือน

มีนาคม - เมษายน  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
๑๐,๐๐๐  บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
๓. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว_ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบล 
๔. ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน 
๕. ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
๖. ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้

มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่ อยู่ ในอํานาจหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้
สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ

นํามาเปน็ขอ้มูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 
๓.๒  เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

ไม้ไผ่ 
๓.๓  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 

 

๔. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วนได้ เสีย

ที่เกี่ยวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถให้บริการได้อย่างมี คุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 

๕. วิธีดําเนินการ 
๕.๑  จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
๕.๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
๕.๓  นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและ

เร่งดว่น 
๕.๔  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 
 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/

รอ้งเรียน ดังนี้ 
๖.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
๖.๒  ทางโทรศัพทห์มายเลข ๐๔๔ – ๐๐๙๘๔๖  ทางโทรสาร  หมายเลข ๐๔๔-๐๘๑๐๑๗ 
๖.๓  ทางเว็บไซต ์http://www.nongmaiphai.go.th/ 
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๖.๔  ทางไปรษณีย ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ๔๔  หมู่ที่ ๒ บ้านสระมะค่า ตำบลหนองไม้ไผ่ 
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๔๑๐ 

 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑  มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

๙.๒  สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
๙.๓  แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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๓.๒.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

ลำดับที่ 1 
 

1. โครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะดีรับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเป็นสำคัญ 
 ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้
จัดทำโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ เพ่ือสำรวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้ 
อบต.ดำเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการด้านต่างๆซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ อาจดำเนินการด้วยตนเองหรือ
ร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือจำเป็นต้องคิดค่าบริการก็ให้คิดในอัตราที่ถูกที่ สุด 
เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สำนักงาน อบต.ซึ่งอาจเสีย
ค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ปัญหาอย่างถูกต้องหรือนำมา
เป็นข้อมูลในการทำแผนงาน โครงการแก้ปัญหาต่อไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของ อบต.กับประชาชนในพื้นท่ี 
 

4. เป้าหมายผลลัพธ์ 
 นำบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของ อบต. ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆในเขต 
อบต.ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 
 

5.พื้นที่ดำเนินการ 
 กำหนดให้ออก อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตำบลหนองไม้ไผ่ 
โดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง 
 

6.วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนำไปให้บริการแก่              
ประชาชน 
 4. กำหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
 5. ประสานกับทุกส่วนราชการ 
 6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 7. นำกิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
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8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
กำหนดออก อบต.เคลื่อนที่ ช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ของทุกปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-

2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจำนวนประชากรทุกหมู่บ้านในเขตตำบลหนองไม้ไผ่ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆของ อบต.อย่างทั่วถึง 
 10.2 ประชาชนที่อยู่ในเขตตำบลหนองไม้ไผ่ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.ร่วม
รับฟังท้ังในเรื่องการดำเนินงานของ อบต.และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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๓.๒.๓  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

 

ลำดับที่ 1 
 

๑.  ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนงานที่มีอํานาจ

หน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕   ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตได้ อย่างปกติสุข 
ดังนั้น  เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่ เร่งดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อน
รําคาญนั้นเพื่อแก้ไขปญัหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ เกี่ยวกับเหตุ เดือดร้ อนรําคาญตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะไดแ้ก้ไขปญัหาไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็ว 
๓.๒  เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
๓.๓  เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที ่

 

๔. เป้าหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองไม้ไผ่ 
 

๕. วิธีดําเนินการ 
๕.๑  จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
๕.๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
๕.๓  รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบล 
๕.๔  ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจําเป็นและเร่งดว่น 
๕.๕  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/

รอ้งเรียน ไดแ้ก่ 
๑) ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  ๔๔  หมู่ที่ ๒  บ้านสระมะค่า ตำบลหนองไม้ไผ่ 

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๔๑๐ 

๒)  ทางโทรศัพทห์มายเลข ๐๔๔ – ๐๐๙๘๔๖   
๓)  ทางโทรสาร  หมายเลข ๐๔๔ – ๐๘๑๐๑๗ 
๔)  ทางเว็บไซต ์http://www.nongmaiphai.go.th/ 
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๗. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑  มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่วมใน
การสอดสอ่งดูแลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

๙.๒  สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์

๙.๓  ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/รอ้งทุกข์รับทราบ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง

จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
ที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไมเ่กิน ๑๕ วัน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
๓.๒  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอยา่งถูกตอ้งโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และส่งเสริมภาคประชาชน

รว่มตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
 

๔. เป็าหมายการดําเนินการ 
ผู้รอ้งเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 

 

๖. วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไมเ่กิน ๑๕  วันทําการ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 

 

๙. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
๑๐.๒  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัตงิานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

- 131 – 

๓.๓  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๓.๑  ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา  การจัดทำงบประมาณ 

 

ลำดับที่ 1 
 

๑.ชื่อโครงการ  :  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน           
ตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  

หมาวด ๑ องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรหกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยกองวิชาการและแผนงาน  จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ขึ้น 
 

๓.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่และแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลฯ  
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่กำหนดด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  และสุจริต 
 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จำนวน  ๘  คน  
 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖.  วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนหนองไม้ไผ่บางตำแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตามที่ระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องดำเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตำแหน่งดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ภายใน ๔๕ วัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑ องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ ๗(๒) และ
ข้อ ๙ ที่กำหนด 
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๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  มีการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ไม้ไผ่  เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่และ
ร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ด้วยความถูกต้อง  
โปร่งใส  สุจริต  และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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ลำดับที่ 2 
 

๑.ชื่อโครงการ  :  ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล  ประจำปี 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และ
มีจำนวนหลายฉบับด้วยกัน  ทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของกรกระจายอำนาจและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงได้จัดทำโครงการ  อบต.สัญจร  
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี  ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
 

๓.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  อีกทางหนึ่งด้วย 
 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน  ผู้นำชุมชนแพทย์ประจำตำบล  
อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  กลุ่มอาชีพต่างๆ  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  จำนวน
ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  คน 
 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 ๕.๑  ติดต่อ  ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 ๕.๒  แต่งตั้งคณะทำงาน 
 ๕.๓  วางแผนกำหนด  วัน  เวลา  สถานที่  การฝึกอบรม  พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม 
 ๕.๔  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 ๕.๕  ดำเนินโครงการตามวัน  เวลา  ที่กำหนด 
 

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๗.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
  

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๙.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึงความสำคัญของการ
กระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
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ลำดับที่ 3 
 

1. โครงการ : การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
สำคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดัง
ความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ 
กำหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากร
และศักยภาพของคนเอง ตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อดี ข้อเด่น โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
 

4. เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

5. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยหอกระจายข่าวและเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน 
 3. ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ 
 4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ความร่วมมือกันของคนใน
ชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกัน รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วม
ในการทำงานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นขิงตนเองได้ 
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๓.๓.๒  ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน  (ประชาคม)  ให้
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๓.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ไม้ไผ่อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ได้มีกฎหมาย ระเบียบ  กำหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน  กับมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นคือได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง 
 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  ๙  หมู่บ้าน 
 

๕.  วิธีการดำเนินการ 
 ๕.๑  ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่อย่างแข็งขัน  สำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ได้มีกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ 
กำหนดให้ภาคประชาคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ  เช่น เป็นกรรมการเปิด
ซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง 
ฯลฯ 
 ๕.๒  มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ทำ
ความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 
 

๗.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
  

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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๙.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๙.๑  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
  ๙.๒  ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ  หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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๓.๓.๓ ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่  ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดำเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือจังหวัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไม้ไผ่ จึงได้จัดทำโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปี
งบประมาณ 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรมซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และ
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒  เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไม้ไผ่ 
 ๓.๓  เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ไม้ไผ่ 
 

๕.  วิธีการดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๖.๑  ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 ๖.๒  จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  

๖.๓  จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
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๖.๔  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ (ตามหนังสือสั่ งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑  ก.พ. 
๒๕๕๘) จำนวน  ๗  คน  ประกอบด้วย 
  (๑)  ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน  ภาคเอกชน  ๒  คน 
  (๒)  ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ๒  คน 
  (๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิ      ๒  คน 
  (๔)  ปลัด  (อบจ./เทศบาล/อบต.)   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๕)  หัวหน้าสำนักปลัด    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (๖)  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ  ดำเนินการดังนี้ 

๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองไม้ไผ่  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ปีละ ๒ ครั้ง เป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

๓) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 

๔) ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มอบหมาย 
  ๖.๕  ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  ๖.๖  การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  ๖.๗  การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
  ๖.๘  จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่พร้อมตัวชี้วัด 
  ๖.๙  การติดตามและประเมินผล 
  ๖.๑๐  การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับหมวด  
๕  และหมวด  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ดังนั้น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 
๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  
 ๓.๒  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
   

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้แทนชุมชน  ผู้แทนสภาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล 
 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖.  วิธีดำเนินการโครงการ 
 ๖.๑  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๖.๒  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 ๖.๓  รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบตามหลักเกณฑ์ฯ กำหนด 
 

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่  หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่มี
ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
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มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๑  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
 ๔.๑.๑  มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  ประจำปีงบประมาณ  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด  โดย
ผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 
ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ  ตลอดจนกฎหมายต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ  
 

๓.วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน  
พ.ศ.๒๕๔๔ 
 ๓.๒  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 ๓.๓  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่กำหนด 
 ๓.๔  เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวยว่าเพียงพอ  และเหมาะสม 
 ๓.๕  เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ  ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
   

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่ 
 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 ส่วนราชการทุกกอง/สำนัก  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖.  วิธีดำเนินการโครงการ 
 ๖.๑  จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

- 143 – 

๖.๒  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ด้วยเทคนิค  และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม  โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานรับตรวจ 
 ๖.๓  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง  และ
มติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 
 ๖.๔  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด 
เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 ๖.๕  รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
   

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
  

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
 ๑๐.๒  ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 ๑๐.๓  การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 ๑๐.๔  ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระลดน้อยลง 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  
กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่    จึงได้
มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวยเงินแผ่นดินกำหนด เป็นประจำทุกปี  

๓.วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 ๓.๒  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ กำหนด 
 ๓.๓  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามกำหนด 
   

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 ส่วนราชการทุกกอง/สำนักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖.  วิธีดำเนินการโครงการ 
 ๖.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 ๖.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 ๖.๓  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๖.๔  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ  ปย.๑  และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
 ๖.๕  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดทำส่งรายงานให้      ผู้
กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
   

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
 

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
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๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๑๐.๒  ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๓  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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๔.๑.๒  มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 

 
ลำดับที่ 1 

   

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ  โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเยียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
กำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชี ในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่
ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ ทั้งนี้  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมิน
และการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายใน
ดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  ขึ้น 
   

๓.วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ  ที่อาจมีขึ้น 
 ๓.๒  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๓  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ  
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงขอหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 ๕.๑  แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ๕.๒  ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๕.๓  การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ  เพื่อสรุปข้อมูล 
 ๕.๔  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
ผู้บริหารทราบ 
 

๖.  สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ / ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
   

๗.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สำนัก  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
  

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑  การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๙.๒  การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 ๙.๓  มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
 ๙.๔  การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 ๙.๕  เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
 ๑๐.๒  กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดำเนินการแก้ไข 
 ๑๐.๓  ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑๐.๔  มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๕  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ในฐานะหน่วยรับตรวจรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม 
หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียงหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กำหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
   

๓.วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  หรือ
การทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 ๓.๒  เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลภายใน
เวลาที่กำหนด 
 ๓.๓  เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล 
   

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖.  วิธีดำเนินการโครงการ 
 ๖.๑  ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  
(ระดับองค์กร)  จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
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๖.๒  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.๓) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 ๖.๓  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่รายงานผลการดำเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 ๖.๔  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่  
หรือจะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 ๖.๕  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
   

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 ๑๐.๒  มีการติดตามผลการประเมินตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๓  มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับ
ดูแลภายในเวลาที่กำหนด 
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๔.๒  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหาร 
ราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 
  ๔.๒.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ  
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เป็นไปอย่างโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 
   

๓.วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเปน็ธรรม 
 ๓.๒  เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน 
ย้าย 
     

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มีการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๖.  วิธีดำเนินการโครงการ 
 ตรวจสอบ  กำกับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  ย้าย 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต. 
จังหวัดอ่ืน  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 

-   มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง 

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน

ตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  จะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ 

ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  กำกับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ 
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่ง
การข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น  และ  ก.อบต.จังหวัดอ่ืน  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 

ภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่งเพื่อความ 
โปร่งใส 

- มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน  หรือตรวจสอบการดำเนินการที่

ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง  จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ก่อน 
- ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จะออกคำสั่ง

แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่รับมติคณะคณะกรรมการการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัด  (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- แต่งตั้งกรรมการการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 

- มีการการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน  เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
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- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัยและโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
 

๗.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
  

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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๔.๒.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการงบประมาณ การรับ -จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
   

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  รายงานการเงินจาก
หน่วยงานภายในละภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
   

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 ๓.๓  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๔  ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทำงาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส  สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได ้  
     

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๖.  วิธีดำเนินการโครงการ 
 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ภายในเก้าสิบวัน
นับตั้งแต่วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 

๗.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ  และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒  มีการเบิกจ่ายถูกต้อง  รวดเร็ว  เกิดความประหยัด 
 ๑๐.๓  มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่ าย และการใช้                     
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นก็
เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ  จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต 
ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ - รายจ่าย ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
   

๓.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การรับ  จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
     

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 -  มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 -  มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 -  เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
  

-  สรุปผลการรับ  จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 
เช่น ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

๗.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
  

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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๙.  ตัวช้ีวัด 
 มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน 
 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ทำให้
เกิดความโปร่งใส  ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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๔.๒.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กำกับ  ดูแลจัดหาพัสดุ 
  

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
กำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุก
ขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  ส่วนองค์การบริหารส่วน
ตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน  เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยน
สู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 
   

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 ๓.๒  เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
       

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่   
 

๖.  วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ได้แก่  กรรมการตรวจการจ้าง 
 ๖.๒  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘  มิได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
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๖.๓  จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 
 

๗.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจรับพัสดุ  การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอำนาจ
หน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๔๘ ร่วมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่
แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรือ
อาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง  
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการ
อบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ  ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
   

๓.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
       

๔.  เป้าหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่   
 

๖.  วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑  เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 ๖.๒  จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 ๖.๓  ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
 

๗.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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๑๐.  ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
   

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู๘ญวาด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิน่ ผู้บิหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

๓.วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำหนองไม้ไผ่ จำนวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้
ไผ่  จำนวน ๑๗  คน  รวม ๒๑ คน 
 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่   
 

๖.  วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเข้ารับการอบรม 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 350,000  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางกรปฏิบัติ
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ได้ดำเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น 
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทำงาน
ตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จำนวน 18 คน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมลูในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 6.4 งานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์ทำงานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 

11. ตัวช้ีวัด 
 จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จำนวน 17 ราย ได้รับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
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๔.๓.๒  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีทบบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ  และวิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้  โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
   

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
  ฝ่ายบริหาร 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสำคัญที่
ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน  มีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ  ส่วนกลางก็
จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง 
เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วน
ร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วน
ตำบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ  
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
   

๓.วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพื่อเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๓.๒  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๓  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
       

๔.  เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  จำนวน ๑๘  คน 
 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่   
 

๖.  วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑  จัดคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
 ๖.๒  แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 ๖.๓  สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

๗.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐  บาท 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๑๐.๒  การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ  และ
หลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มา
จากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทำหน้าที่ของตนอย่าง
เข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
เสนอแก้ปัญหา  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ  เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 
   

๓.วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพื่อเป็นส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม
ในการทำงาน 
 ๓.๒  เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๓.๓  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
       

๔.  เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  จำนวน  ๑๘  คน 
 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  

๖.  วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑  แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  เช่น   
 -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด   
 -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก   
 -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จำนวน  ๒  ศูนย์   
 ๖.๒  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้ง  เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน 
   

๗.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
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๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

- 169 – 

๔.๔ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 ๔.๔.๑  ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ ของ

พวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช่
ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน  

 

๕. พืน้ที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้ 
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๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
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ลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นที่ทุกภาคส่วน
ในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่าง ๆ 
ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

๓.วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 ๓.๒  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

๔.  เป้าหมาย 
 ประชาชนในตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๖.  วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑  ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๖.๒  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 ๖.๓  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๖.๔  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 ๖.๕  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 ๖.๖  ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
 

๗.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

๘.  งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 ๑๐.๒  นำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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๔.๔.๒  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

ลำดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้ มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนา
ให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  ในการนี้ การมี
เครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาพประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
เป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วม
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น จึงได้จัดทำ
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
   

๓.วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพื่อสร้างแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๓.๒  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน  ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 ๓.๓  เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๔.  เป้าหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่   
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๖.  วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑  แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ  และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 ๖.๒  จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง  
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 ๖.๓  เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่ในการร่วมคิด  ร่วมพิจารณา  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมทำ  และร่วมรับผิดชอบ  ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
 ๖.๔  ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวยสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๖.๕  ทำบันทึกข้อตกลง  (MOU)  ร่วมกันระหว่างหน่วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่กับบุคคล  
องค์กร  ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 

๗.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
  

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๑๐.๒  ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 ๑๐.๓  ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 
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