แผนปฏิบัตกิ ารปองกันการทุจริต 3 ป
(พ.ศ. 2562 – 2564)

ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คํานํา
การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการ
พัฒ นาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข งขัน ของประเทศ ซึ่ งในปจ จุบัน ไดทวีความรุนแรงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานในภาครัฐ ซึ่ง
เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยาง
ทัดเทียม ที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคูไปพรอม ๆ กัน โดยการปลูกฝงความซื่อสัตวสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย
ตลอดจนคานิยมอื่น ๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่ สมควรและมีคุณคา ประกอบกับคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ไดมีคําสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในส วนราชการและหน ว ยงานของรัฐ โดยมุงเน น การสรางธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้น มิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม งานบริหารทั่วไป สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวา ดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับ เคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวน
ตําบลหนาโคก ใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนกําหนดไว

สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก

สารบัญ
สวนที่ 1 บทนํา
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
หลักการและเหตุผล
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สวนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและ
การปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น
ได แก การกระจายอํ านาจลงสู อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่น แม วาโดยหลั ก การแล ว การกระจายอํ านาจมี
วัต ถุ ป ระสงค สํ าคั ญ เพื่ อ ให บ ริก ารต าง ๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองต อ ความต องการของชุ ม ชนมากขึ้ น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจาก การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แม ว า ในป จ จุ บั น มี ห น ว ยงานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจาก
การบั งคั บ ใช กฎหมายที่ ไม เขมแข็ ง กฎหมาย กฎระเบีย บไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนที่ การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้ จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหน าที่มีแนวโน มที่จะทํ า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบทีซ่ ับซอนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก

เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริต เป น ยกยองคนที่ มีเงิน คนที่เปน เศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่ มีตําแหนงหน าที่ การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มี
คานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง

2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน
ปญหาลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมวาเป นองคกรที่ เอื้อตอการทุ จริตคอรรัป ชัน และมั กจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ
การปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมื อที่ ใชป ระเมิ น การทุ จริตคอรรัปชั นทั่ วโลกที่ จัดโดยองค กรเพื่อความโปร งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป นอั นดั บที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง
3 คะแนน จากป 2558 ได ลํ าดั บที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ งสามารถสะท อนให เห็ น ว าประเทศไทย
เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุ จ ริ ต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจั ด ตั้ งองค ก รตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน

มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่ม
จากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคม
มิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของ
รัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกี ยรติ ภู มิในดานความโปรงใสทั ดเที ยมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต า นทุ จ ริ ต ” มี เ ป า หมายหลั ก เพื่ อ ให ป ระเทศไทยได รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้น ไดนั้ น การบริห ารงานภาครัฐต องมี ระดั บ ธรรมาภิ บ าลที่ สู งขึ้น เจ าหน าที่ ของรัฐ และประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดั งนั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น การขั บ เคลื่อ นด านการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต บั งเกิ ดผลเป น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค การบริห ารสวนตํ าบลหน าโคกจึงไดตระหนักและใหความสําคัญ กับ การ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบั ติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อกําหนดแนวทางการขับ เคลื่อนด านการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะ
นําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางแทจริง
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการ
ฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกรวมถึงประชาชนในตําบล
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
5) เพื่ อ พั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข า ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก

4. เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัตหิ รือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
หนาโคกที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) องคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็มมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
รวมถึงประชาชนในตําบล มีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณใน
การตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลหนาโคกลทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) องคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็มมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป
(พ.ศ. 2562 – 2564)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

1 .1 ก า ร ส ร า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนั กแก
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข า ร า ช ก า ร
ก า ร เ มื อ ง ฝ า ย
บริหาร ขาราชการ
ก า ร เ มื อ ง
ฝ า ยสภาท อ งถิ่ น
และฝ า ยประจํ า
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่น

1.1.1.ดวยการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน
(1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
(2) โครงการสมุดความดี
พนักงานจาง
1.1.2 ดวยความ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม
(1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง อบต.
หนาโคก

1.1.3 ดวยการไม
กระทําใหเกิดการขัดกัน
แหงผลประโยชน/
ผลประโยชนทับซอน
(1) กิจกรรมใหความรู
เรื่อง ผลประโยชนทับ
ซอนใหกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(2) มาตรการ “ปลูกฝง
องคความรูใหมีความ
เขาใจเกี่ยวกับ Conflict
of Interest”
รวม ภารกิจตาม
จํานวน 3 โครงการ
1 กิจกรรม
มิติ 1.1
1 มาตรการ

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1.2 การสราง
1.2.2 ในการรักษา
จิตสํานึกและ
ประโยชนสาธารณะ
ความตระหนักแก 1) โครงการสงเสริมการ
ประชาชนทุกภาค อนุรักษทรัพยากรธรรม
สวนในทองถิ่น
ชาติและสิ่งแวดลอม
2) โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯตําบล
หนาโคก
รวม ภารกิจตาม จํานวน 2 โครงการ
มิติ 1.2
1.3 การสราง
1.3.1 ในความซื่อสัตว
จิตสํานึกและ
สุจริต
ความตระหนักแก 1) โครงการประกวดคํา
เด็กและเยาวชน ขวัญตอตานทุจริต
(2) โครงการครอบครัว
อบอุนเพิ่มพูนศักยภาพ
ความเขมแข็งชุมชน
1.3.3..ใหมีจิตสาธารณะ
(1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมทาง
ศาสนาภาคฤดูรอน

มิติ 2
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

รวม ภารกิจตาม จํานวน 3 โครงการ
มิติ 1.3
1 มาตรการ
1 กิจกรรม
รวม มิติ ที่ 1
8 โครงการ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร
รวมภารกิจตาม
มิติ 2.1

กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน 1 กิจกรรม

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

40,000

40,000

40,000

2,000

2,000

2,000

150,000

150,000

150,000

20,000
172,000

20,000
172,000

20,000
172,000

252,000

252,000

252,000

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0

0

0

0

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.2 มาตรการ
สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ

2.2.1 สรางความโปรง
ในในการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรม
(1) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล
(2) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายก
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
และหัวหนาสวนราชการ
(3) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
2.2.2 สรางความโปรงใส
ในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุฯโดยยึดถือตาม
กฎหมาย ระเบียบอยาง
เครงครัด
(1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”
(2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
(3) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ”
(4) โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อ – จัดจาง

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.2
2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและ
ใชอํานาจหนาที่
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมือง
ที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.2.3.สรางความโปรงใส
ในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ
(1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ
(2) โครงการจางสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
(3) กิจกรรมการใชบัตรคิว
ในการติดตอราชการ
(4) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน”
จํานวน 3 มาตรการ
6 กิจกรรม
2 โครงการ
2.3.1 จัดทําแผนภูมิ
ขั้นตอน ระยะเวลา
ดําเนินการ บริการ
ประชาชน เปดเผย ณ ที่
ทําการและในระบบ
สารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบตั ิ
ราชการ

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวม ภารกิจตาม
มิติ 2.3
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่
ประจักษ

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.4

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.3.2 มีการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบตั ิ
ราชการแทนหรือ
ดําเนินการอื่นใดของผูม ี
อํานาจในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
(2) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายก อบต.
(3) มาตรการการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด อบต.
และหัวหนาสวนราชการ
จํานวน 3 มาตรการ
1 กิจกรรม
1 โครงการ
2.4.2. ยกยองเชิดชู
เกียรติที่ใหความ
ชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถิ่น
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจติ สาธารณะ
2.4.3. ยกยองเชิดชูเกียรติ
ที่ดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบตั ิตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 2 กิจกรรม

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ไดทราบหรือ
รับแจงหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.5.1.ดําเนินการใหมี
ขอตกลงระหวางบุคลากร
ในองคกรไดปฏิบตั ิหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บานเมืองที่ดี
(1) มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการ”
(2) กิจกรรม “การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบตั ิราชการ
ขององคการบริหารสวน
ตําบล
หนาโคก”
2.5.2. มีการใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ราชการจังหวัด อําเภอที่ได
ดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(1) กิจกรรม ใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบ
ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิ
ราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลหนาโคก
(2) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ”
(3) มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน”

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.5

รวม มิติที่ 2
มิติ

ภารกิจตามมิติ

3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทาง
ที่เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2.5.3. ดําเนินการใหมีเจา
ที่ที่รับผิดชอบดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย
กรณีมเี รื่องรองเรียน
กลาวหาบุคคลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ
0
0
0
(1) มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
กรณีมีบคุ คลภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนาโคก
วาทุจริตและปฏิบตั ิ
ราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ”
จํานวน 4 มาตรการ
0
0
0
2 กิจกรรม
10 มาตรการ
0
0
0
12 กิจกรรม
3 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม/
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมายเหตุ
มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3.1.1.จัดใหมีศูนยขอมูล
ขาวสารตามกฎหมายวา
ดวยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ
11,000
11,000
11,000
(1) โครงการจัดทํา
คาบริการพื้นที่เว็ปไซต
รายปและคาธรรม
เนียมขื่อโมเมนเนมรายป
เว็ปไซต ของ อบต.
ลาดน้ําเค็ม
0
0
0
(2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารขององคการ
บริหารสวนหนาโคก”
(3) โครงการใหความรู
20,000
20,000
20,000
ใหความรูแกพนักงาน
สวนตําบลและประชาชน

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540”
3.1.2.มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริการงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ
การคํานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎขอบังคับที่กําหนดให
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
(1) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาล และการรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง”
3.1.3. มีการปดประกาศ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราข
การที่เปนประโยชนกับ
การมีสวนรวมตรวจสอบ
ของประชาชน
(1) โครงการจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธ
การดําเนินงานของ
องคกร
รวมภารกิจตาม จํานวน 2 กิจกรรม
มิติ 3.1
3 โครงการ
3.2 การรับฟง
3.2.1 มีกระบวนการรับ
ความคิดเห็น การ ฟงความคิดเห็นของ
รับและตอบสนอง ประชาชนในการดําเนิน
เรื่องรองเรียน/
กิจการตามอํานาจหนาที่
รองทุกขของ
ขององคกรปกครองสวน

0

0

0

20,000

20,000

20,000

51,000

51,000

51,000

มิติ

ภารกิจตามมิติ

ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ทองถิ่น โดยเฉพาะการ
ดําเนินกิจการทีจ่ ะมีผลกระ
ทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชน
ในทองถิ่น
20,000
(1) โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวน
บูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนชุมชน
0
(2) กิจกรรมการ
ดําเนินงานศูนยรบั เรื่องราว
รองทุกขขององคการ
บริหารสวนตําบลหนาโคก
3.2.2.มีชองทางให
ประชาชนในทองถิ่น
สามารถรองเรียน/รองทุก
ไดโดยสะดวก
(1)โครงการองคการ
บริหารสวนตําบลหนาโคก
เคลื่อนที่

รวมภารกิจตาม
มิติ 3.2
3.3 การสงเสริมให
ประชาชน
มีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3.2.3. มีรายงานหรือแจง
เปนหลายลักษณอักษรให
ประชาชนผูรองเรียน/รอง
ทุกขทราบถึงการไดรับ
เรื่องระยะเวลาและผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
(1) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหผูรองเรียน/รองทุกข
รับทราบ
จํานวน 2 กิจกรรม
2 โครงการ
3.3.1.ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนา
การจัดทํางบประมาณ
(1) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ

20,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

20,000

20,000

0

0

20,000

0

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
บริหารสวนตําบลหนา
โคก
(2) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตําบล ประจําป
(3) กิจกรรมการสงเสริม
และสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน
3.3.2. ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดหาพัสดุ
(1) มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคมเขารวม
เปนคณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง

3.3.3.ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลหนา
โคก
รวมภารกิจตาม จํานวน 2 มาตรการ
มิติ 3.3
3 กิจกรรม
2 มาตรการ
7 กิจกรรม
รวม มิติที่ 3
5 โครงการ

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด

4.1.1.มีการจัดทําและ
รายงานการจัดทําระบบ
ควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล
(1) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป ประจําป

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71,000

71,000

71,000

0

0

0

มิติ

ภารกิจตามมิติ

ปกครองสวน
ทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
(2) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุม
ภายใน
4.1.2.มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดําเนินการให
มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสีย่ ง และรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบตั ิ
ตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล
(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.1
4.2 การสนับสนุน
ให ภาคประชาชน
มีสวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามชองทางที่
สามารถ
ดําเนินการได

จํานวน 1 กิจกรรม
2 โครงการ
4.2.1.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง โอน
ยาย ขาราชการ พนักงาน
ลูกจาง
(1) มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย
4.2.2.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การ
รับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการ

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
(1) กิจกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การ
จาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลหนา
โคก
4.2.3.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแล
จัดหาพัสดุ
(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จางจากตัวแทนชุมชน

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.2
4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น

จํานวน 1 มาตรการ
2 กิจกรรม
4.3.1.สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีความรู
ความเขาใจการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวของไดกําหนดไว
(1) กิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถิ่น
4.3.2.สงเสริมสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝาย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบทีเ่ กี่ยวของได
กําหนดไวโดยไมฝกใฝ
ฝายใด
(1) กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานของ

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.3
4.4 เสริมพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อ
ตอตานการ ทุจริต

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.4

รวมมิติที่ 4
รวมทั้ง 4 มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล
จํานวน 2 กิจกรรม
4.4.1.สงเสริมใหมีการ
ดําเนินการเฝาระวังการ
ทุจริต
(1) มาตรการเฝาระวัง
การคอรรัปชั่นโดยภาค
ประชาชน
(2) มาตรการสงเสริม
และพัฒนาเครือขายดาน
การปองกันการทุจริต
4.4.2.บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต
(1) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต
จํานวน 2 มาตรการ
1 กิจกรรม
3 มาตรการ
6 กิจกรรม
2 โครงการ
15 มาตรการ
26 กิจกรรม
18 โครงการ

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

326,000

326,000

326,000

สวนที่ 3
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒ นาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรัง
ที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาค
สวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น
ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัย
การทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไก
การนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึง
นับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็
ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย
หลั ก ความชอบธรรม (Legitimacy) หลั ก ความโปร ง ใส (Transparency) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบและการ
ตรวจสอบได (Accountability) ห ลั ก ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และห ลั ก การมี ส ว น ร ว ม
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือ
กลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย
วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล
หนาโคกจึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่ อให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น บุ ค ลากรมี ค วามรูค วามเข าใจและให ค วามสํ าคั ญ กั บ การป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงการทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการ
อางอิงที่ใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนที่ยอมรับ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงาน
ดวยความสําเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูที่ผลของงาน หรืออาจจะมี
ผู ร ว มงานอื่ น มาอ านแล ว มี ก รณี ศึ ก ษาจากป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น คล ายกั น ทํ า ให ท ราบถึ งวิ ธี ก ารแก ไข เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร
องคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็มเห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุด
ความดี พ นั ก งานจ าง โดยให พ นั ก งานจ างมี ก ารบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ งานประจํ าวั น เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร
เปนการสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน
3.2 เพื่อเปนประโยชนในการติดตามงานที่พนักงานจางไดปฏิบัติ
3.3 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานที่
ไดรับมอบหมาย
4. เปาหมาย
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
5. ระยะเวลา
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุก
วันและสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร
6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป
7. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ
8. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก

9. ผูรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได
10.3 พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมายตาม
กําหนด

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
โครงการที่ 1
1. ชื่ อ โครงการ : โครงการอบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของผู บ ริห าร สมาชิ ก สภา พนั ก งานส ว นตํ า บล
พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐบาลไดใหความสําคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกําหนดแนวนโยบายไว
หลายแหลงไดแก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติวา มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ แตละประเภทใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้นในหมวดที่ 5 ลาตรา 78 (4) บัญญัติใหพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อใหการพัฒนา
ราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี เปนแนวทางการปฏิบัติราชการ
แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดีระบุไววา
8.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่องเพื่อใหมีขีด
ความสามารถในการปฏิ บั ติร าชการและการสงมอบบริห ารสาธารณะโดยจะเนน การพั ฒ นาขาราชการใน
ตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒ นาประเทศและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
รวมทั้งจะวางมาตรการสําหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนที่เปนธรรม ตามผลงานเพื่อให
เกิ ด ขวั ญ และกํ า ลั งใจในการพั ฒ นาผลงาน และ 8.15 เสริ ม สร า งมาตรฐานด า นคุ ธ รรมจริ ย ธรรมให แ ก
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐพรอมทั้งปองกัน
และปราบปรามการทุ จริตและประพฤติ มิช อบของข าราชการและเจาหน าที่ ของรัฐอย างจริงจังเพื่ อให ภ าค
ราชการเปนที่เชื่อถือไววางใจแกประชาชนม
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุ ท ธศาสตร การส งเสริ มคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในภาครัฐ ไว ๕ ยุท ธศาสตรและยุท ธศาสตรที่ ๔ การส งเสริม
คุณธรรม ในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการสงเสริม
พัฒ นาคุณ ธรรม จริย ธรรมและจรรยาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ตามกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการและ
รูปแบบที่หลากหลาย และดําเนินการอยางตอเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม

ปจจุบัน นโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดกําหนดนโยบายสงเสริมการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ประกอบกับคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไดแก
ขอ 2 การซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งดีงามเพื่อสวนรวม
ขอ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
ขอ 11 มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลศ มี
ความละอาย เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา
ขอ 12 คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติมากวาผลประโยชนของตนเอง
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ขอ 267 ความวา การ
พัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ไดแกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกไดจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบล
หน าโคกทั้ งนี้ เพื่อใหพนั กงานสวนตําบลและพนั กงานจาง ทุ กคนประพฤติ ปฏิ บัติตนเปน แบบอยางที่ ดี เปน
ศรัทธา เชื่อถือไววางใจ ยกยองและชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไป
สํ านั กงานปลั ด องค การบริห ารส วนตําบลหนาโคกไดเห็น ความสําคัญ และความจําเปน ในการนํ า
นโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายกําหนดไว มาสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล เปน
รู ป ธรรมซึ่ งแนวทางหนึ่ งที่ สํ า คั ญ คื อ การให ค วามรู สร างความเข าใจและสร างทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อใหผูเขาอบรมไดมีความรู ความเขาใจ ความสําคัญ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ที่บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงาน
ใหความโปรงใส
2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict
of Interest) ในการจัดซื้อจัดจาง
2.3 เพื่อปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นใหกับขาราชการ
และพนักงานจาง
2.4 เพื่ อสงเสริมใหผูเขาอบรม นํ าความรู ที่ไดรับ มาใชในการดํ าเนิ น ชีวิตประจําวัน การ
ทํางานใหมีคุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม
4. เปาหมาย
ประกอบดวย
๑. พนักงานสวนตําบล
๒. พนักงานจาง
5. วิธีการดําเนินการ
จัดฝกอบรม ใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยวิธีการบรรยาย

6. ระยะเวลาการฝกอบรม
3 ป (ปงบประมาณ 2562 - 2564)
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
8. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.1 ผู เข า รับ การอบรมได มีค วามรู ความเขาใจ ความสําคัญ ดานวินั ย คุณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ธรรมาภิบาล ที่บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงาน
ใหความโปรงใส
๙.2 ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)
ในการจัดซื้อจัดจาง
๙.3 ผูเขารับการอบรมมีจิตสํานึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ตอประเทศชาติและ
ประชาชน
๙.4 ผูเขารับการอบรม สามารถนําความรู ที่ไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม
๑๐.การประเมินผล
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลหน า โคกจะประเมิ น ผลการอบรมก อ นและหลั งการฝ ก อบรม โดยใช
แบบทดสอบ
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรูผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรตู ัว ทั้งเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปน
การกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใช อิ ท ธิ พ ลตามอํ า นาจหน า ที่ ล ะความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให เกิ ด ประโยชน ส ว นตั ว โดยก อ ให เกิ ด ผลเสี ย ต อ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน

เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารง
ตํ าแหน งในองค กรต า งๆ ทั้ งในหน ว ยราชการ รัฐ วิส าหกิ จ และบริษั ท จํากัด หรือการที่ บุ คคลผูมี อํานาจที่
ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้ ง นี้ ห มายรวมถึ ง ความขั ด แย ง กั น ระหว า งผลประโยชน ส ว นตนและผลประโยชน ส ว นรวม ซึ่ ง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ดั ง นั้ น องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหน า โคกจึ ง ได จั ด กิ จ กรรมให ค วามรู ความเข า ใจการป อ งกั น
ผลประโยชนทับซ อน แกบุ คลากรในองค การบริห ารสวนตําบลหน าโคกเพื่ อปองกันการทุจริตในการปฏิบั ติ
ราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลลาด
น้ําเค็มเพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับ
ความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน
3.2 เพื่ อเสริมสรางพฤติ กรรมและวิ ธีการทํ างานที่ สุจริ ตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
3.3 เพื่ อเสริมสร างให ขาราชการและเจ าหน าที่ ขององคการบริห ารส วนตําบลหนาโคกมีจิตสํานึ ก
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
พนั กงานสวนตําบลและพนั กงานจ างมีความรูเกี่ย วกับ ผลประโยชน ทับ ซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและ
สวนรวมไว เพื่อลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวย
การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบ
หลายปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม
จากสถานการณขางตน จําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมที่
จะเขาใจสาเหตุและปจจัยที่นําสูการคอรรัปชัน เพื่อจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุ
ตางๆ ที่นําไปสูการทุจริต คอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความ
ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปน
ปญ หาเชิ งโครงสร างที่ เกี่ย วข องกับ หลายมิ ติ ทั้งมิติดานสังคม การเมืองและการบริห ารที่สําคัญ สะทอนถึง
วัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกจึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อ
สวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและ
พนักงานเจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาที่ที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใช
อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือ
ผลประโยชน ส ว นรวมย อมส งผลกระทบต อสถาบั น ราชการ และสร างความเสี ย หายต อ ประเทศชาติ แ ละ
ประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลหนาโคก

3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนในองคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of
Interest
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
1. วางแผน/การถายทอดองคความรู
2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดําเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มี ก ารประชุ ม หรื อ สั ม มนาบุ ค ลากรเพื่ อ ปลู ก ฝ ง องค ค วามรู ให มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ Conflict of
Interest

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.2.ในการรักษาประโยชนสาธารณะ
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.1. ในความซื่อสัตยสุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสรางคานิยม
ที่ถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพื่อทําใหทุกคนเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ
ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องที่ยอมรับไดหากตนเอง
ไดรับผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน
หากปลอยใหคานิยมที่ไมถูกตองเชนนี้เกิดขึ้นตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และสงผลเสียตอสังคมในดานอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญ
ตอตานการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาที่เกิดขึ้นและ
พรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและ
แก ไขป ญ หาทุ จริ ตที่ ได ผ ลที่ สุด ตามพระราชบัญ ญั ติส ภาตําบลและองคการบริห ารสว นตําบล พุทธศักราช
2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ใน
การพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการ
บริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอํานาจให แ ก องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให เทศบาล เมื องพั ทยา และ
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชน
ในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สั งคมและสติ ป ญ ญา ความรู มี คุณ ธรรมและจริย ธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ ผูอื่น ได อยางมี
ความสุข
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
3.2 เพื่อเสริมสรางคานิยมที่ถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทํา
ความดี มีความซื่อสัตยสุจริต
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทาง
ภาษาที่สื่อถึงการตอตานการทุจริต
3.4 เพื่อใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่ตําบลหนาโคก
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่
เกิดขึ้นและพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด
5.3 ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
กําหนด
5.5 ทําพิธีมอบวุฒิบัตรและของรางวัล ณ องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
7. งบประมาณดําเนินการ
2,000 บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณ ธรรม จริยธรรม ไมยอมรับ พฤติกรรมทุจริตคอรรัป ชันและการโกงทุ ก
รูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมที่ถูกตอง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาที่สื่อถึง
การตอตานการทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ โครงการครอบครัวอบอุนเพิ่มพูนศักยภาพความเขมแข็งชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6)
สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
สถาบันครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่เปนหลักของสังคม เปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาคนและ
สังคม โดยทําหนาที่หลอหลอมและขัดเกลาความเปนมนุษยใหแกสมาชิกในครอบครัวดวยการอบรมเลี้ยงดู
พรอมทั้ งปลูกฝงธรรม จริยธรรม คานิยม และถายทอดวัฒ นธรรมของสังคมใหแกสมาชิกครอบครัว เพื่ อให
สมาชิกครอบครัวมีพัฒ นาการตามวัยและเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพ รูจักหนาที่ความรับผิดชอบ และเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ในชวงเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน วิถีชีวิตคนในตําบลหนาโคกและคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงใน
ดานวิถีการดําเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม ตองเผชิญกับวิกฤตเรื่องคานิยม คุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมที่
มี ก ารเลี ย นแบบวั ฒ นธรรมการบริ โภคนิ ย ม วั ต ถุ นิ ย ม และการให ค วามสํ าคั ญ กั บ เงิ น ตราเป น ตั ว ตั้ ง การ
เปลี่ ย นแปลงดั งกล า วมี ผ ลกระทบโดยตรงต อ สถาบั น ครอบครั ว ครอบครัว ไทยมี ค วามอ อ นแอลงเรื่ อ ยๆ
สัมพันธภาพและความเกื้อกูลของคนในครอบครัวลดนอยลง พอแมผูปกครองไมสามารถทําหนาที่อบรมสั่ง
สอนและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวใหเปนคนดีมีการเจริญเติบโตตามวัยได
สํ า นั ก งานปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลหน าโคก จึงได จั ด ทํ าโครงการครอบครัว อบอุ น เพิ่ ม พู น
ศักยภาพความเขมแข็งชุมชน โดยมีแนวทางรวมกันที่จะสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ ทั้งดาน
รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม และเห็นสมควรปลูกฝงอยางตอเนื่องในการสรางความ
เขมแข็งในชุมชน โดยเริ่มจากเด็กที่เยาววัยเปนตนมา และเปนกําลังสําคัญที่จะผลักดันสถาบันครอบครัวใหมี
ความเขมแข็งในการดูแลชุมชน อยางตอเนื่องและยั่งยืน
3. วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อพัฒนาความสัมพันธของสถาบันครอบครัว ใหมีความรักความผูกพันกันอยางลึกซึ้ง
๒. เพื่อสงเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ทักษะใหเหมาะสมกับวัย
๓. เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลหนาโคก
5. วิธีดําเนินการ
จัดอบรมใหความรู
6. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 – 2564
7. งบประมาณ
ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก 20,000.-บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
9. สถานที่ดําเนินการ
ณ หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. พัฒนาความสัมพันธของสถาบันครอบครัว และชุมชนใหมีความรักความผูกพันกันอยางลึกซึ้ง
2. สงเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ทักษะใหเหมาะสมกับวัย
3. สงเสริมความรูความเขาใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตร

11. การประเมินผล
1. สังเกตจากการเขารวมกิจกรรมของเด็กนักเรียนและผูปกครอง
2. สอบถาม/สัมภาษณจากนักเรียนและผูปกครอง
1.3.3.ใหมีจิตสาธารณะ
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูรอน
2. หลักการและเหตุผล
สังคมไทยในอดีตเปนสังคมที่หลอหลอมเด็กไทยในเชิงการกําหนดคุณคาการเปนผูสืบทอดทางศาสนา
วัฒนธรรม จารีตประเพณี การเติบใหญขึ้นเพื่อการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ เด็กเปนเสมือนแกวตาดวงใจ
ของพอแม เปนสมาชิกในชุมชนดุจเครือญาติลูกหลานที่ตองชวยกันดูแลเอาใจใสปกปองคุมครองกันอยางเต็มที่
องคประกอบและสิ่งแวดลอมที่สรางขึ้นไดหลอเลี้ยงเด็กไทยในอดีตใหเปนลักษณะที่งดงาม เกิดคุณคา สราง
คุณภาพ คุณลักษณะของเด็กไทยจนมีเอกลักษณประจําชาติหลายประการไมวาจะเปนคนที่มีจิตใจออนโยน ยิ้ม
งาย เปนมิตร มีน้ําใจ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักสัมมาคารวะ วางตนใหเหมาะสม รูจักประมาณตน ดําเนิน
ชีวิตที่เรียบงาย เคารพตนเองและผูอื่น เปนตน
ปจจุบันความงดงามและคุณคาของสังคมไทยและตัวเด็กไทยจํานวนมากเริ่มผุกรอนหมดความหมาย
และกําลังถูกสังคมแบบใหม หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและจิตวิญญาณใหมกับเด็กไทย และยิ่งรุนแรงหนักขึ้น
ในระยะหลังจากประเทศไทยเผชิญปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจนับแตป พ.ศ. 2539 เปนตนมา ปญหาเด็กและ
เยาวชนที่เกิดขึ้นมา เชน ปญหายาเสพติด เพศเสรี วัตถุนิยม ความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ ฯลฯ เปน
เรื่องที่ตองรวมกันแกไข โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งใกลชิดกับประชาชน จําเปนจะตอง
สรางพลังชุมชนใหกลับมาเขมแข็ง มีศักยภาพ เพื่อดูแลปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนจากปญหาดังกลาว
ตลอดจนเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับเด็กและเยาวชน ใหมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค ตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ที่ตองสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ที่มีอยูตลอดเวลา
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 สวนที่ 3 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบลมี
อํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตขอบังคับแหง
กฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบลดังตอไปนี้ ขอ(5) สงเสริม
การศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลหน าโคกได เล็ งเห็ น ความสํ าคั ญ ในส งเสริ ม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูรอน ขึ้น
3. วัตถุประสงค
1 เพื่อใหความรูแกเด็กและเยาวชนใหสามารถทราบถึงเรื่องราว ความเปนมา หลักธรรม มารยาท
พิธีฯอยางถูกตอง
2 เพื่อใหเด็กและเยาวชน ทราบถึงหลักการของศาสนาที่ถูกตอง
3 เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรูถึงการอยูรวมกัน รูจักการเสียสละ ใหอภัย
4 เพื่อใหเด็กและเยาวชนสามารถนําความรูที่ไดมาปรับเปลี่ยนทัศนคติ การดําเนินชีวิตใหเปนไป
อยางถูกตอง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

5 เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของความซื่อสัตยสุจริต สรางจิตสํานึกโตไป ไมโกง
4. เปาหมาย
เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ ตําบลหนาโคก
5. วิธีดําเนินการ
1 แตงตั้งคณะทํางานที่ประกอบดวย ผูนําทางศาสนา ผูนําทองถิ่น
2 กําหนดงานแผน วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม
3 เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติงบประมาณ
4 ดําเนินโครงการตามตารางการฝกอบรม
5 ประเมินโครงการ ขอดี ขอเสีย อุปสรรค ปญหาที่พบ แลวรายงานใหผูบริหารตอไปทราบ
6. กิจกรรม
1 บรรยายธรรมเสริมสรางความรูทางศาสนา
2 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม แงคิดการดํารงชีวิต
3 บรรยายถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งหาแนวทางแกไขในการปองกันตนเองใหพนยาเสพติด
4 กิจกรรมเสริมสรางความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาศาสนาพุทธ
5 กิจกรรมการอยูรวมกันในสังคม
6 กิจกรรมสันทนาการ และนันทนาการ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
8. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. งบประมาณ
ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก 50,000.-บาท
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1 เด็กและเยาวชนจะสามารถทราบถึงเรื่องราว ความเปนมา หลักธรรม มารยาทพิธีฯทางศาสนาได
อยางถูกตอง
2 เด็ กและเยาวชนจะทราบและตระหนั กถึ งพิ ษภั ย ของยาเสพติ ด รวมทั้ งหาแนวทางแก ไขในการ
ปองกันตนเองใหพนยาเสพติด

3 เด็กและเยาวชนสามารถจะนําความรูท่ีไดมาปรับเปลี่ยนทัศนคติ การดําเนิ นชีวิตใหเปนไปอยาง
ถูกตอง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
4 เด็กและเยาวชนจะมีความพรอมดานการอยูในสังคม และรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
5 เด็กและเยาวชนจะมีจิตสํานึกในความซื่อสัตยสุจริตโตไปไมโกง
6 เด็กและเยาวชนเสริมสรางความรู การอยูรวมกัน รูจักการเสียสละ การใหอภัย
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบั บ ป จจุ บั นที่ ใช อยูเป นฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเป น ประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่
ของรัฐ และประชาชนต อ งมี พ ฤติ ก รรมแตกตางจากที่ เป น อยูในป จ จุบั น ไมใช ตําแหน งหน าที่ ในทางทุ จ ริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย เปน หน วยงานหลักในการจั ดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความ
ยั่งยื น รัฐจะต องให ความเป น อิ ส ระแก องค กรปกครองสวนท องถิ่น โดยยึดหลักแห งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริ ก ารสาธารณะ รวมทั้ งมี ส ว นรว มในการตั ด สิ น ใจแก ไขป ญ หาในระดับ พื้ น ที่ สว นการกํากับ ดู แลองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับ วาปญหาการทุ จริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสราง
ความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปได
สูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา
แม วา โอกาสหรื อช องทางที่ คนทํ า งานในทองถิ่น จะใชอํานาจใหออกนอกลูน อกทาง จะมีไดไมมาก
เทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสว นท องถิ่ น บริหารงานด วยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิด ประโยชนสุขแกป ระชาชน และยกระดับ มาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่ อแสดงเจตจํานงทางการเมื องในการตอตานการทุจริต ของผูบ ริหารองคการบริห ารส วนตํ าบล
หนาโคกดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย
1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็มมีความโปรงใส สามารถปองกัน
การทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนั กงานองค การบริ ห ารส วนตํ าบล และพนั กงานจ างขององค การบริ ห ารส วนตํ าบลหน าโคกเป น
บุคลากรที่มีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒ นางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปน
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
เพื่อใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
3.2 เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ งานบุ ค ลากรมี รู ป แบบ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานที่ ถู ก ต อ ง โปร งใสสามารถ
ตรวจสอบได
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไมนอย
กวา 90 %
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมต่ํากวาระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกัน การทุจริต
ของเจาหนาที่ได

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
หนาโคก

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบล

2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่ งที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ในการจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะให แ ก ป ระชาชนในท อ งถิ่ น ตามอํ า นาจหน า ที่ ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน าที่ตามกฎหมายอื่ น ที่ กําหนดให องคการบริห ารส วนตํ าบล มีห น าที่ ตองทํ าอีกมากมายในการให บ ริการ
สาธารณะแกป ระชาชน ผูมารับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององค การบริห ารสวนตําบล นั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย
ผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน าที่ ในการสั่งการ อนุ มัติ อนุญาต ไปยังหัวหน า
หน ว ยงาน ระดั บ สํ า นั ก กอง ซึ่ งเป น อุ ป สรรคอยางยิ่งต อการให บ ริก าร ทํ าให การบริการเกิดความล าช า
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
คุมคา
ดังนั้ น เพื่ อใหการบริห ารราชการเปน ไปตามหลักการบริห ารกิ จการบานเมืองที่ ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบล
หนาโคก จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย
(1) นายก มอบหมายใหรองนายก
(2) นายก มอบหมายใหปลัดและหัวหนาสวนราชการ

(3) ปลัด มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิ จารณาความดี ความชอบหรือการพิจ ารณาเลื่อนขั้ นเงิน เดือน เปนกระบวนการหนึ่ งของการ
บริหารผลการปฏิ บัติราชการซึ่งใช หลักการการใหรางวัลเป นแรงจูงใจใหผูป ฏิบั ติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒ นาผลงาน ซึ่ งนายกองค การบริห ารสวนตําบลลาดน้ําเค็ม ไดใหความสําคั ญในเรื่องการพิจ ารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดวย
เหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อกลั่นกรองการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการที่ ผูบังคั บบัญ ชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ ให
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิ จารณากลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติราชการของพนั กงานส วนตํ าบล
องค การบริห ารสวนตํ าบลหน าโคกรวบรวมและเสนอผลการพิ จารณากลั่ นกรองการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ
ราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
พิ จ ารณาทบทวนผลการพิ จ ารณาการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามที่ ค ณะกรรมการกลั่ น กรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล เสนอมา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดี ย วกั น และสอดคล องกั บ การปฏิ บั ติงานในระบบบั ญ ชีคอมพิ วเตอรขององคก รปกครองสว นทองถิ่น จึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝ ายบั ญชี กองคลัง องคการบริหารส วนตําบลลาดน้ําเค็มจัดทํ าทะเบี ยนคุมเงิน
รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิก
จ ายเงิ น ตามข อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ า ป และดํ า เนิ น งานตามขั้ น ตอนของระเบี ย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให มีการ
บริ ห ารราชการอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิด ความคุมคาในเชิ งภารกิ จ ของรัฐ และเกิด ประโยชนสู งสุดกั บ
ประชาชนและการปฏิ บั ติให เป น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพั ส ดุ ป 2535 และแกไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ผูอํานวยการกองคลัง
4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จํ า แนกวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ า งและคิด เป น รอ ยละของจํ านวนโครงการและรอ ยละของจํ านวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได

โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคการ
บริ ห ารส วนตํ าบลหน าโคกลจะบริห ารงานให มีป ระสิทธิภ าพและเกิด ประโยชน สูงสุด แกป ระชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ให
สวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดั งนั้ น เพื่ อให การบริห ารงบประมาณขององคการบริห ารสว นตํ าบลหน าโคกเป น ไปอย างโปร งใส
ตรวจสอบได เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน สูงสุด แก ป ระชาชนในท อ งถิ่น จึงมีค วามจําเป น ตอ งจั ด
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็มทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนา
โคกที่ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็มและชุมชนตางๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบล
หนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบลหนาโคกไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนได เข าถึ งขอมู ล ขาวสารเกี่ย วกับ การจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริห ารสวนตําบลหนาโคกบริห ารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต อ งการของประชาชน และให ป ระชาชนสามารถตรวจสอบได ต ามหลั กเกณฑ แ ละวิธีก ารบริห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service)
ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็มเปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคํา
ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกติดตามความ
คื บ หน า และแจ งผลการดํ าเนิ น การให ป ระชาชนผู รั บ บริ การทราบ โดยมี การปรับ ระบบการทํ างานแต ล ะ
กระบวนงานเพื่ อให มีระบบบริการที่ เชื่อมตอระหวางศูน ยบ ริการรวมกั บ หน วยงานเจ าของเรื่อง ทั้ งในด าน
เอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศช ว ยอํ านวยความสะดวกในการปฏิ บั ติงาน ใชระบบบั ตรคิวอั ตโนมัติ เพื่ อให บ ริการ
ตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ

นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทาง
เทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดาน
การสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอ ยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข , ดานการ
สงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และด านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
แหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความ
โปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อ
เปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
3. วัตถุประสงค
3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบั ติ ให ได มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเท า, ดานไฟฟาสาธารณะ, ด านระบบ
ระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่ อการบริโภค, ดานการพั ฒ นาเด็ กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม
ผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริม
อาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น,
ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ

9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ
10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกมีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตาม
อํานาจหนาที่ และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลและ
ในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒ นาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การ
ประเมิน ผลการปฏิ บั ติงาน และการเป ดเผยขอมูลขาวสาร ใหเป นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข อบังคับ จาก
ภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการ สาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ นั้น องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผู
ให บ ริ การก็จ ะไม ทราบวาภารกิ จ ที่ ให บ ริ การไปนั้ น ประชาชนไดรับ ประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุด แก
ประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่
จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
เพื่ อ ให เป น ไปตามวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที่ ดี คํ านึ งถึ งการมี ส ว นรว มของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลั กเกณฑ และวิ ธีการบริห ารกิ จ การบ า นเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหก ารบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับ การตอบสนอง
ความตองการ ประกอบกั บ จั งหวัด แจงให องค การบริห ารส ว นตํ าบลดําเนิน การสํารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็มของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติ
ดานคุณภาพการให บริการ เพื่อประโยชนในทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความ
โปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ
3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน
3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัด จ างสถาบั น การศึ กษาระดั บ อุ ดมศึกษาของรัฐที่ มีการสอนในระดับ ปริญ ญาตรีขึ้น ไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
จํานวน 1 ครั้ง ตอป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบที่
กําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน
6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการ
จางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
ผลการสํ ารวจความพึ งพอใจของประชาชนที่ มีตอการบริห ารงานขององค การบริห ารสว น
ตําบลหนาโคก จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริห ารจัดการบ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับ การลดขั้นตอนการปฏิ บัติ งานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต องการของประชาชน
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางาน
หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่
ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกตามกฎหมายเปน
สําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกใหสั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตําบลหนาโคก
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ได จ ริ งและพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว า เรื่ อ งใดที่
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเมอบอํานาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
6.4 มี ระบบการรับ ฟ งข อร องเรี ย นหรือ มี ก ารสอบถามจากภาคประชาชน และนํ าผลดังกล าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก และผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับ ความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับ บริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําใหภ าพลักษณขององคการบริห ารสวนตําบลหนาโคกเปลี่ยนไปในทิศทางที่ ดีขึ้น และทําให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ
ดํ าเนิ น การดั งกล าวเป น ไปตามกรอบรวมทั้ งทิ ศทางและแนวทางการบริห ารราชการดังกล าว จึงไดมี ก าร
ประกาศใช พ ระราชกฤษฎี ก าว าด ว ยหลั กเกณฑ แ ละวิธีก ารบริห ารกิจ การบ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองตอความตองการของประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและ
แกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ
ทั่ ว ถึ งและแก ไขป ญ หาต างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในเขตตํ า บลหน าโคกให กั บ ประชาชนได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ได
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน
ผูมาติดตอขอรับบริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตําบลหนาโคกและผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบ ริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองใน
การจั ด ทํ า โครงการมาปรั บ ปรุ ง แก ไขวิ ธี ก าร ขั้ น ตอนหรื อ ระยะเวลาในการให บ ริ ก ารให ดี ยิ่ ง ขึ้ น อย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 - 2564
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพื่ อเป นการชวยเพิ่ มประสิทธิภ าพของการปฏิ บั ติงานใหเกิด ความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข ายของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให ผู ใต บั งคั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่ อให การบริห ารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกภายใตกรอบอํานาจหน าที่ ตามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
ผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลายประการ
รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การที่นายก
องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบ
ในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น องคการบริหารสวนตําบลหนา
โคกจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายก ใหรองนายก ปลัด ไดปฏิบัติราชการแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก

6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณา
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายก ใหรองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดอบต.และ
หัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พ.ศ. 2537 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2552 และหน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความ
สะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือ
มอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ
ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอัน
อาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบ
การใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให เป น ไป ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตําบลและองคก ารบริห ารส ว นตําบล พ.ศ. 2537 แก ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ลาดน้ําเค็มตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา

ดังนั้ น เพื่ อใหการบริห ารราชการเปน ไปตามหลักการบริห ารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ เป น การลดขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารประชาชนให ได รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว เป น ธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่ อ ป อ งกั น การผู ก ขาดอํ า นาจหน าที่ ในการใช ดุ ล ยพิ นิ จ อั น อาจเป น เหตุ แ ห งการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
สวนรวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล
เด็ ก เยาวชนและองค ก รที่ ให ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น กิ จ กรรมด านศาสนา ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ที่ เป น
ประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวม
เปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
สํานักปลัด จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการคัดเลือกระดับ
หมูบ านเข ารับใบประกาศเชิด ชูเกี ยรติ และเนื่องในวัน สืบ สานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุ ก
ปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอื่น
ในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ยกย อ งบุ ค คล เด็ ก และเยาวชน ที่ ให ก ารสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น การกิ จ กรรมด า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู
3.2 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป
3.3 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลหนาโคก
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุ จริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่
เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนั ก ถึ งความรั บ ผิ ดชอบและการมี ส ว นรว มในการตอ ต านการทุ จ ริต ภายในองคก ร ของผูบ ริห ารและ
เจ าหน าที่ ถึงแม จ ะเป น สิ่ งที่ ย ากต อการดํ าเนิ น งานก็ตาม แตเป น สิ่งสําคัญ ที่ห นว ยงานตองสรางให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กํ าหนดดั ช นี ในการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริต ตามแนวทางการบริห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒ นาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อให บุ คลากรปฏิ บั ติร าชการดวยความซื่อสัตย สุจ ริต มีคุณ ธรรม ตามแนวทางการบริห าร
กิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการ
ปฏิ บั ติ ราชการให เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่ อกําหนดมาตรการกํากับ การปฏิบั ติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ร าชการ รวมทั้ งมาตรา 45 กํ าหนดให ส ว นราชการ จั ด ให มี ค ณะผู ป ระเมิ น อิ ส ระดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกจึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกกับปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็มและหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ

3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน โดยจัดทํ าขอตกลงการปฏิ บัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหาร
สวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด
พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ
ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กองตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด
เปนตน
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู
จั ด เก็ บ ข อ มู ล เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น การเป น ไปตามเป าหมายที่ กํ าหนด และการมี ส ว นร ว มของผู บ ริ ห ารของ
หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว
1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กําหนด
1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่ อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผ ลการปฏิ บั ติราชการอยู ในระดั บ ดีเลิศ/ดี
เยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ไดรับ
5
4
3
2
1

2.5.2 มี การให ความรวมมื อกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได ดําเนินการตามอํ านาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกเนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.
,จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบล ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมี
เจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ
การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณี ไดรับขอทักทวงใหหั วหน าหน วยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวง
ไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ให เ สร็ จ สิ้ น ภายใน 45 วั น นั บ จากวั น ที่ ได รั บ ทราบผลการวิ นิ จ ฉั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการ
และดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด
เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ

นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกเพื่อ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
- ทุ ก สํ า นั ก /กอง ให ค วามร ว มมื อ กั บ หน ว ยตรวจสอบที่ ได ดํ าเนิ น การตามอํ านาจหน าที่ เพื่ อ การ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง/ องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหน า โคกมี ม าตรการจั ด การ กรณี ได รั บ ทราบหรื อ รั บ แจ ง หรื อ
ตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกลมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการ
ทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน

ทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิ น (สตง.) และคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกจึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ”
ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกจากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็มจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ

2.5.3 ดํ า เนิ น การให มี เจ า หน า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การให เป น ไปตามกฎหมาย กรณี มี เรื่ อ ง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็มมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขา
มามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการ
บริหารสวนตําบลหนาโคกรวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกขึ้น
เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปรงใสและเปนธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารส วน
ตําบลหนาโคกใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับ เรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลหนาโคก
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ โดย
มิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกัน และแกไขป ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป นไปอยางมีป ระสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริห ารสวน
ตําบลหนาโคกจึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริห ารสวนตําบลหนาโคกวาปฏิบัติร าชการตามอํานาจหนาที่โดยมิช อบขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน
และการตอบสนองตอขอรองเรีย นในเรื่องการทุจ ริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเป น การสราง
เครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนั กงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบลหนาโคกยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว
โปรงใส เปนธรรม
4. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ

6.1 ดํ า เนิ น การกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งเรี ย นว า มี มู ล และเข า
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ
6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน
6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “โครงการจัดทําคาบริการพื้นที่เว็ปไซตรายปและคาธรรมเนียมชื่อโมเมนเนม
รายปเว็ปไซต ของ องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ต อ งจั ด ให มี ขอ มู ล ข า วสารของราชการอย างน อยตามที่ ก ฎหมายกําหนดไวให ป ระชาชนเข าตรวจดู โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว เพื่อที่ประชาชนจะไดสามารถรับรู
สิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความ
เปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อเผยแพร ขอมู ลข าวสารอั นเป นประโยชน แก ประชาชนอย างครบถ วน ถู กต องและไม บิ ดเบื อน
ขอเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลหนาโคก
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เว็ปไซตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 เว็ปไซต
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไปและมี การจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผล
เสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เว็ปไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว
วาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเปน ไปตามกฎหมาย จึงจัด ทําระเบีย บองคการบริห ารสว นตําบลหนาโคกวาดว ยขอมูล
ขาวสารของราชการ และประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกเรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกขึ้น
2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร
จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้

3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
3.3 ขอมูลขาวสารอื่น
3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
4. เปาหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง
2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 ชุด
3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกเรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนา
ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกจํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ
6.3 จั ด ทํ าร า งระเบี ย บฯ ว าด ว ยขอ มู ล ข าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต อ ผู บ ริ ห ารเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอ
ตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มี ก ารจั ด ตั้ งศู น ย ข อมู ล ข า วสารของราชการ องคก ารบริห ารสว นตํ าบลหน าโคก ณ สํานั กงาน
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ

โครงการที่ที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูใ หแกพนักงานสวนตําบลและประชาชนทั่วไปเรื่อง พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ.2540 ได กํ า หนดหน า ที่ ให ห น ว ยงานของรั ฐ
ตองปฏิบั ติอยูห ลายประการ เชน หน าที่ ดําเนินการเพื่อเปดเผยขอมู ลขาวสารแก ประชาชนตามที่ กฎหมาย
กําหนดในการจัดหาขอมูลขาวสารใหประชาชนที่ขอเปนการเฉพาะราย หนาที่ตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสาร
ของราชการทราบ เหตุผลที่หนวยงานมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาที่ที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสาร
ส ว นบุ คคล โดยปราศจากความยิ น ยอมของเจาของข อมูล และในเรื่องการคุม ครองสิ ทธิและเสรีภ าพของ
ประชาชน
ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและ
สอบ ราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมทั้งการ
นําเรื่องความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการ
ประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถิ่นทุกแหง
การที่ผูบริหารและเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว และเพื่อใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตางๆของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับ
ความเป น จริง รวมทั้งมี ส วนร วมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อัน จะเปน การ
สงเสริมใหมีรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อใหพนักงานสวน พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกมีความรู ความเขาใจ และ
ปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง และประชาชนใน
ตําบลหน าโคกได รูถึงสิ ทธิ ของตน องคการบริห ารสวนตําบลหน าโคกจึงไดจัดทํ า “โครงการใหค วามรู แก
พนักงานสวนตําบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 ประจําป 2562”
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกและประชาชนทั่วไป
มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
2.2 เพื่อใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกสามารถปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง
2.3 เพื่อใหประชาชนทั่วไปในตําบลหนาโคกไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540
3. กลุมเปาหมาย
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก และประชาชนทั่วไปในตําบล
หนาโคก
4. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย

5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
7. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก จํานวน 20,000.- บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 พนักงานสวนตําบล พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก และประชาชนทั่วไปในตําบล
หนาโคก มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
9.2 พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกสามารถปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง
9.3 ประชาชนในตําบลลาดน้ําเค็ม ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข อ บั งคั บ ที่ กํ า หนดให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งเผยแพร ให ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
โครงการที่ 1
1. ชื่ อโครงการ : กิ จกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกและการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได
ตองมี ความโปรงใส ตองให ประชาชนได รับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนิน กิจกรรมตางๆ เพื่ อเปน การ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
มีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบในภาครัฐ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในตําบลหนาโคก
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกและปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนได รั บ รู ข อ มู ล ข า วสารที่ สํ า คั ญ ของทางราชการ ประชาชนมี โ อกาสได ต รวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน
ขององคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็ม
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตาม
มาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
6 )พ.ศ. 2552 โดยใชแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล เปนเครื่องมือนําสูการปฏิบัติและเปนกรอบใน
การทํ า งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป และงบประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม โดยอาศั ย อํ า นาจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ขอ
7 (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อ
จางแนวทางการพัฒ นาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของ

ตลอดจนความช วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบั ติที่เหมาะสมกับ สภาพพื้น ที่เพื่ อนํ ามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ดังนั้น เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถิ่น โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคม หมู บาน ชุมชน ใหมากที่ สุด อี กทั้ งเปน การเสริมสรางกระบวนการ การเรียนรูในเรื่องของการจัด ทํา
แผนพั ฒ นาชุ มชน ที่ ส อดคล องกั บ ยุ ทธศาสตรและแนวทางการพั ฒ นาขององคการบริห ารสวนตําบล โดย
แผนพั ฒ นาชุมชนไดส นองตอบป ญหาความต องการของประชาชนอยางแท จริง และยังเปน การลดขั้น ตอน
กระบวนการและความซ้ําซ อนในการจั ดทํ าแผนขององคการบริห ารส วนตําบล ที่ อาจเชิญ คณะกรรมการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล มาเขารวมประชุมประชาคมทองถิ่นใน
การจัดทําแผนชุมชน พรอมกันทีเดียว และเพื่อใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท
0810.2/0600 ลงวัน ที่ 29 มกราคม 2559 กํ าหนดแนวทางและหลั กเกณฑ การจั ด ทํ าและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริการสวนตําบลหนาโคกจึงไดจัดทํา “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณา
การจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน ขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก” ขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อรับทราบ ความต องการ สภาพป ญ หาของชุ มชน ระดมความคิดพรอมทั้ งแลกเปลี่ย นความ
คิดเห็นจากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการ
บริหารสวนตําบลหนาโคก
2. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกนําแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
และแนวทางการพั ฒ นาขององคการบริห ารสว นตําบลหนาโคกนําไปสูการจัดทําแผนพัฒ นาทองถิ่น สี่ปที่มี
ประสิทธิภาพ และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกภายใตการบริหารงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่ อ ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชนของตนเองและเรีย นรู ขั้ น ตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
4. เปาหมาย
๑. คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
2. ผูนําชุมชน (กํานัน,ผูใหญบาน,กรรมการหมูบาน, และสมาชิกสภา อบต.)
3. สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
4. ผูแทนกลุมประชาชนและประชาชนในพื้นที่
5. เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 –พ.ศ. 2564
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําหนังสือแจงกลุมเปาหมาย
2. แจงประสานขอความรวมมือจากกํานัน ผูใหญบาน ประชาสัมพันธโครงการ
3. ประชุมประชาคมตําบล เพื่อนําปญหาความตองการจากประชุมประชาคมหมูบานจัดลําดับ
ความสําคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

4. ประเมินผลโครงการ
7. งบประมาณ
ไมมีการใชงบประมาณ
8. สถานที่ดําเนินการ
หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
- สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการ
บริหารสวนตําบลหนาโคก
2. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหน า โคกสามารถนํ า แผนพั ฒ นาชุ ม ชน ที่ ส อดคล อ งเชื่ อ มโยงกั บ
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ และใช เป น กรอบในการบริห ารงานขององคการบริห ารสว นตําบลหนาโคกภายใตการ
บริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล
3. สามารถสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูขั้นตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
11. การติดตามและประเมินผล
1. จํานวนผูเขารวมประชุมตามประกาศสัดสวนประชาคมตําบล ไมนอยกวารอยละ 60
2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใชแบบติดตามประเมินผล

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ให มี ก ารบริ ก ารประชาชนในด านต างๆ ที่ อ ยู ในอํ านาจหน าที่ ด ว ยความรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเป นไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริห ารสว นตําบลหนาโคกจึงมีการจัด ตั้งศูน ยรับ เรื่องราว
รองทุกขเพื่ อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/ร องทุ กข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก

3.3 เพื่ อ เสริม สรา งความสั ม พั น ธ อัน ดี ร ะหวางบุ ล ากรขององค การบริห ารส ว นตํ าบลหน าโคกกั บ
ประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 0๓๕-200-523
6.3 ทางเว็บไซต
6.4 ทางไปรษณีย
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

3.2.๒ มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง
ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จ
แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3.3 เพื่ อให ผู ร องได รั บ ทราบขั้ น ตอนของการดํ าเนิ น การเรื่องรองเรีย นรอ งทุ กข และส งเสริม ภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 – 2564
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
9. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค ก รจั ด ทํ าแผนพั ฒ นา ข อ 7 - ข อ 12 กํ าหนดให มี อ งค ก รและโครงสร างขององค ก รจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บล มี อ งค ก รในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยการจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นาขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ. 2548 จึงแต งตั้งคณะกรรมการการจัด ทํ าแผนพั ฒ นา
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวน
ไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการ
พัฒ นาที่ ประชาคมองคการบริห ารส วนตํ าบลหนาโคกและคณะกรรมการพั ฒ นาทองถิ่น กํ าหนดด วยความ
ถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกมีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขาง
ใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
และการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกจึงไดจัดทําโครงการ
ระชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป ขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมา อีกทางหนึ่งดวย
4. เปาหมาย
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่
5.2 แตงตั้งคณะทํางาน
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564)
7. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเป น การสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการส วน
ทองถิ่น

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่น
เปนสําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมาดวย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ป องกั นเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําให ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒ นธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให ชุมชนไดรับ การเรียนรู รูจักชุมชนของตนเอง
สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการ
ประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบมนองความ
ตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได
4. เปาหมาย
ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม
สายในหมูบาน
5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ
5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ 2562 - 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความรวมมือ
กั น ของคนในชุ ม ชนจะก อ ให เกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี เอื้ อ อาทรต อกั น ได รวมทั้ งปลู ก ฝ งทั ศ นคติ ค านิ ย มที่ ดี ให กั บ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน
ดานการจั ดซื้ อจัดจ างขององค กรปกครองส วนท องถิ่น ในรอบป งบประมาณ และส งเสริมให ภ าคประชาชน
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
3. วัตถุประสงค
เพื่ อเป นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับ องคการบริห ารสวน
ตําบลหนาโคก อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกไดมีกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม
อยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง
4. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบาน
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
หนาโคกอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ
กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปน
กรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปน
กรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรู
ทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการทุกปงบประมาณ
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหนาโคก
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ตอไป
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกจึงไดจัดทําโครงการการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกมีการขับเคลื่อนอยาง
เปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่ อประโยชนสุขของประชาชนโดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่ อให เกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลหนาโคก
3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
หนาโคก
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
6 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน

7 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหาร
สวนตําบลหนาโคก
8 การติดตามและประเมินผล
9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกลขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
มิติ ที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตํ าบลหน าโคกเป น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล ทั้ งยังชว ยป อ งกั น หรือลดความเสี่ย งจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป นสวนประกอบ
สําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ กํ า หนด โดยผู บ ริ ห ารสามารถนํ า แผนการตรวจสอบภายในมาใช โ ดยรวมเป น ส ว นหนึ่ งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลลาดน้ําเค็มเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อจัด วางระบบการควบคุ มภายในตามระเบีย บ สตง. วาดวยการกํ าหนดมาตรฐานควบคุ ม
ภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบลทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถู ก ต อ งและเชื่ อ ถื อ ได ข องข อ มู ล และตั ว เลขต า งๆ ด ว ยเทคนิ ค และวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้ง
การบริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
5. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ในอดี ต ที่ ผ า นมาการบริ ห ารงานของหน ว ยงานภาครั ฐ ได มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถู ก ต อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ ที่ ท างราชการกํ า หนดไว ซึ่ ง ไม ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่ งเพี ยงคนเดี ยว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม มีป ระสิ ทธิภ าพเพี ย งพอตลอดจนขาดการ
ประเมิน และการบริห ารความเสี่ย งการควบคุ มภายในของหน วยงานที่ กําหนดขึ้ น และพั ฒ นาให ระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกลพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
การควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่ อให มีขอมู ล และรายงานทางการเงิน ที่ ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่น ใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย
เพื่ อให การควบคุ มภายในขององค การบริห ารสว นตํ าบลหนาโคกเป น ไปอย างมี ป ระสิ ทธิภ าพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค

5. วิธีดําเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
หนาโคกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
และผูบริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็มระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
องคการบริหารสวนตําบลจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกเปนไปอยาง
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม
3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให มีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง

- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไม
กอนวันที่องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกรับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มี การแจ งผู ที่ มีคุ ณ สมบั ติ ท ราบโดยการบั น ทึ กข อความแจ งผู มี คุณ สมบั ติ ที่ จ ะเลื่ อนระดั บ /เลื่ อ น
ตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผู ข อรั บ การประเมิ น สามารถซั ก ถามข อ สงสั ย หรื อ โต แ ย ง ผลการประเมิ น หรื อ ตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได
- การเลื่อนระดับ /การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกจะออกคําสั่ง
แตงตั้งไดตองไม กอนวันที่องคการบริห ารส วนตํ าบลหน าโคกรับ มติคณะคณะกรรมการพนั กงานสวนตําบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให มีส วนรวม ตรวจสอบ กํ ากั บ ดูแลบริหารงานบุ คคล ในการที่
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน
- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินที่ไมเปนธรรม
- นายกองค การบริห ารส ว นตํ าบลหน าโคกออกคําสั่งการเลื่อนขั้น เงิน เดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน

7. ระยะเวลาการดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
กํ าหนดเป น ระดั บ ขั้ น ของความสํ าเร็ จ แบ งเกณฑ ก ารให ค ะแนนเป น 5 ระดั บ โดยพิ จ ารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ
ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ยาย ขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
โครงการที่ 2
1. ชื่ อโครงการ : กิ จ กรรมการมี สวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ าย และการใช
ประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปน
รายจาย เบิ กเงิน ออกจากคลั งขององค กรปกครองสว นทองถิ่น ได สําหรับ การใชป ระโยชนในทรัพยสินของ
องค กรปกครองส วนท องถิ่ น ก็ เช น เดี ยวกัน ตองมีการดําเนิน งานให เปน ไปตามระเบีย บกฎหมายทั้งการเก็บ
คาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็มจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใช
ประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย
ขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกเกิดความโปรงใสตรวจสอบได

4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
5. วิธีการดําเนินการ
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มี การแต งตั้ งกรรมการติ ดตามประเมิน ผลการใชจายเงิน งบประมาณโดยมีป ะชาชนเขารวมเป น
กรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ
เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
9. ตัวชี้วัด
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
หนาโคกทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของ
องค การบริ ห ารส วนตํ าบลทุ กขั้น ตอน ซึ่ งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับ ขอมู ล
ขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปด
จากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวม

ของประชาชน และพัฒ นาระบบราชการเพื่ อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเป น
สําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนาโคก
3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคม เพื่ อ เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนเข า ร ว มเป น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย
6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคกมีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งที่องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะ
ดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ หนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับท องถิ่นดวย เพื่อพั ฒ นาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเป น
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรม
และศึ กษาดูงานอยู เสมอ เพื่ อเป น การเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการปฏิ บั ติ งานและสามารถนํามาพั ฒ นาองค กร
พัฒนาทองถิ่น ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกจํานวน 10 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกและหนวยงานที่จัดฝกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสง
สมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ
6.3 แจ ง ให ส มาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ผู ผ า นการฝ ก อบรมจั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการฝ ก อบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนาโคก จํานวน 14 ราย ไดรับการฝกอบรม

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
ตัวอยางที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส ง เสริ ม และการพั ฒ นาความเข ม แข็ ง ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เกี่ ย วข อ งกั บ หลาย
องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และต อ งทํ าหน าที่ ข องตนอย างเข ม แข็ ง เพื่ อ เสริม สร างแนวคิ ด ประชาธิ ป ไตยและการมี ส ว นร ว มโดยให มี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภา
กับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่อง
ตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวน
รวมในการทํางาน
3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกจํานวน 14 คน
5. พื้นที่ดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ
6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารส วนตําบลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิ บั ติ หน าที่นํ าขอมู ลแจงในที่
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตํ าบล เพื่ อทํ าการปรับปรุงระบบการปฏิบั ติงานในสวนที่ ประชาชนไดรับความ
เดือดรอนและตองการของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ผลลัพธ
การพั ฒ นาองค ก ารบริห ารส ว นตํ า บลหน าโคกเป น ไปอย างต อเนื่ อง ตอบสนองความต องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน
ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม
หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทํา
คอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎี ก าว าด ว ยหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล

3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตําบลหนาโคก
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน
6.2 เชิ ญ คณะกรรมการชุ มชน หรือตั วแทนชุ มชนเป น คณะกรรมการเฝ าระวั งการคอรรัป ชั น ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัป
ชันได
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน
ตําบล
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญั ติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
โดยใชวิธีบ ริห ารกิจ การบ านเมื องที่ ดี และใหคํานึ งถึ งการมีส วนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒ นา
ทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวา
ด ว ยหลั กเกณฑ ก ารบริห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐ บาลในการป อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการ
พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่น
จนถึ งระดั บ ชาติ ซึ่ งองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหน า โคกภารกิ จ หน า ที่ ในการบริ ห ารราชการท อ งถิ่ น ให มี

ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกัน
พั ฒ นาท องถิ่น ในการนี้ การมีเครือขา ยที่ ดีที่คอยสนับ สนุน และรวมมือกัน พัฒ นาท องถิ่น จึงเปน สิ่งจําเป น
โดยเฉพาะเครื อ ข า ยด า นการป อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ซึ่ งเป น การเป ด โอกาสให ภ าครั ฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกใน
การรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
คอรรัปชันในทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลหนาโคกพิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงได
จัด ทํ ามาตรการส งเสริ มและพั ฒ นาเครือข ายดานการป องกัน การทุ จ ริตขึ้น เพื่ อสงเสริม และสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลลาดน้ําเค็ม
4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นที่ตําบลหนาโคกเขามามี
สวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
5. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่ตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตตําบลหนาโคก
2. จั ด ทํ าฐานข อมู ล บุ คคล องค กร ส ว นราชการ และองค ก รปกครองส ว นท องถิ่น ทุ ก แห งบริ เวณ
ใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย
3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลหน าโคก ในการรวมคิ ด ร วมพิ จารณา รวมตั ดสิน ใจ รวมทํา และรว มรับ ผิ ดชอบ รวมตรวจสอบเพื่ อ
ปองกันการทุจริต
4. สงเสริมสนั บสนุน และอํานวยความสะดวกใหกับ เครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่ อปองกั นการ
ทุจริต
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลหนาโคกกับบุคคล องคกร
สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลหนาโคก

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตําบลหนาโคก
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลหนาโคก
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
3,000.- บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข

