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คํานํา 
 

การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดความ
เสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหาร
ราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานในภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
ท่ีจะตองประสานความรวมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ  การ
บริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคูไปพรอมๆกัน โดยการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย 
ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา  

 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีคําสั่งที่ 69/2557 เร่ืองมาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได   

 

 เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทาขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ใหบรรลุเปาหมาย
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สวนท่ี  1 
 

บทนํา 
 

1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการบงชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือให
บริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชมุชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทํา
ใหแนวโนมของการทุจรติในทองถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ

ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจรติอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจรติที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น 

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแต

พบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการ
ทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางคร้ังพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่เพ่ือให
ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสราง
และโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

/5) การไดรับ... 
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5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งที่ทําให
ขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาท่ีตองแสวงหา
ชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครวั 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปนพิเศษถือ
วาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง และมี
ความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยกยอง
คนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริต
เปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบัง
หลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวขางตน เปนเพียงตัวอยาง
ของสาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง
สามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใชในการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตตาม
บริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงไดตามความเหมาะสม 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับตน ๆ 
ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวา
จะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่
เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผล
สะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณ
ของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน 
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 
อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 
ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากป 2558  ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่มี
ปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง  
 แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการ
ทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจรติแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ     วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริต
เปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึงคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการ
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด 
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ความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซึ่งนับได
วาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว 
ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของ
กลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับที่ 3 เร่ิมจากป พ.ศ. 2560 
จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไม
เพิกเฉยตอการทุจรติทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลัก
เพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา
รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิ-บาลที่
สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจรติ 
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 
 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตร “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” เปนแนวทางยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ที่ไมทนตอการทุจริต” โดยเร่ิมตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
ในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต 
เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมีความเปนพลเมืองที่ดี 
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับ 
และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ ผานการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู อันจะนํามาสู การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนสงเสริมและเสริมสรางบทบาทของสื่อมวลชน กลุมทางสังคม และองคกรวิชาชีพใน
การสรางสังคมโปรงใสดวยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคสวนที่เกี่ยวของเพ่ือใหปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังแนวทางที่ไดจาก “Benchmarking” 
โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตจากประเทศตาง ๆ ที่ประสบความสําเร็จดานการ
ปองกันการทุจริต และปลูกฝงคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนไมยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใชให
สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปญหาของประเทศไทย ควบคูกับการดําเนินการตอยอดกลไกหรือ
แนวทางที่มีอยูเดิม ดวยการบูรณาการและเปดโอกาสใหกับทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาอยาง
ตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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 ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

 กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี 1  ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบ การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ 
 2. การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช
อยางจริงจัง 

 กลยุทธที่ 2  สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 

 1. กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางพลเมืองที่ดี 
 2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัย 
 3. พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
 4. การใชเคร่ืองมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 5. การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกรวิชาชีพ   
 6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

 กลยุทธที่ 3  ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเคร่ืองมือตานทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 

 1. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานตอตานการ
ทุจริต 
 2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทางของ
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
 3. พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธที่ 4  เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต    
 2. สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย 
และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของขอเท็จจรงิและเหตุผล 
 3. บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
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 ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 
 คําอธิบาย 
 จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา เม่ือพิจารณาจากประเด็นขอ
เรียกรองหรือประเด็นการชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่มีตอทุกรัฐบาลที่ผานมา จะเห็นไดวา
ประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและ
เจาหนาที่รัฐอาจกลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงทั้งมวลของสังคมไทยใน
หวงเวลากวาหน่ึงทศวรรษที่ผานมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไม
ยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทาง
การเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็
ตอบรับตอเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการตอตานการทุจริตอยางเห็นไดชัดเจน โดยปรากฏทั้งในสวน
คําปรารภอันเปนสวนแสดงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในสวนเนื้อหาสาระในหมวด
ตาง ๆ อันเปนการจัดโครงสรางและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นําไปสูการสรางสังคมที่โปรงใสปราศจากการ
ทุจริต ซึ่งรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจน ถึงความเห็นพองตองกันวาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยไทยท่ีผานมามิไดมีเสถียรภาพ หรือราบร่ืนเรียบรอยเปนเพราะผูนําไมนําพาหรือไมนับถือยําเกรง
กฎเกณฑการปกครองบานเมือง ทุจริตฉอฉลหรือบิดเบือนอํานาจ รัฐธรรมนูญฉบับน้ีจึงไดมีการวางกลไกปองกัน 
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเขมงวด เด็ดขาด เพ่ือมิใหผูบริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลไดเขามามีอํานาจในการปกครองบานเมืองหรือเขามาใชอํานาจตามอําเภอใจ 
 ดังน้ัน เพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน ที่
ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมาใหดํารงอยูอยางตอเนื่อง และเพ่ือเปนการสนองตอบ
ตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ยุทธศาสตรชาตวิาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 จึง
ไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและ
สอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองการ
ปกครองในเร่ืองการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติของทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรมและมีความเห็นพองสอดคลอง
เปนเดียวหนึ่งกัน อันจะเปนสวนหนึ่งในการสรางสังคมไทยใหมุงสูสังคมที่มีคานิยมรวม ในการตอตานการทุจริต อัน
เปนเจตจํานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่มุงแกไขปญหาการเมืองการปกครองไทยใหเกิดเสถียรภาพ
และความสงบเรียบรอยในทายที่สุด 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

 กลยุทธ 
 กลยุทธที่ 1  พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอ
สาธารณชน 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1. กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัคร
รับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  2. กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน 
 

/กลยุทธ... 
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  กลยุทธที่ 2  เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐในทุก
ระดับ 
 1. ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจาหนาที่รฐั 
 2. การกํากับติดตามมาตรฐานทางจรยิธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐโดยประชาชน 
 3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ 

 กลยุทธที่ 3  สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจรติ 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. ศกึษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต ทั้งในระดับชาติและทองถ่ิน 
 2. ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานง
ทางการเมืองในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3. การสงเสรมิเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

 กลยุทธที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหไดรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 2. จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอ
และเหมาะสม 

 กลยุทธที่ 5 สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐใหการ
สนับสนุนทุนตั้งตน 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบนิตบิุคคล 
 2. พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจรติสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 

  กลยุทธที่ 6 ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองท่ีไดแสดงไวตอสาธารณะ 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบายและการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ 
กอนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง  
 2. จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริตในแตละโครงการท่ีพรรคการเมืองได
หาเสียงไวกับประชาชน 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตรที่... 
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 ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 คําอธิบาย 
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน หรือการเอ้ือประโยชนหรือการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมอันเกิดจากการใชอํานาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือ
การดําเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเปนผลใหตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนจากการดําเนินตามโครงการหรือ
กิจการนั้น ๆ และทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐการทุจริตในรูปแบบดังกลาวเปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน 
กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการ
ทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการ
กําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส อยางไรก็ตาม แมวาผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา
โครงการพัฒนาสาธารณะตาง ๆ สามารถถูกใชเปนเครื่องมือในการทุจริตไดตลอดเวลาแตการทุจริตเชิงนโยบายก็
มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกําหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผนดิน เนื่องจากเปนวาระแรกที่นโยบายของ
พรรคการเมืองถูกกําหนดใหเปนรูปธรรม ท่ีผานมามีหลายองคกรอิสระและหลายหนวยงานพยายามหาแนวทางแกไข
ปญหาดังกลาว แตเนื่องจากขอจํากัดในเร่ืองอํานาจหนาที่ตามกฎหมายไมไดมีการกําหนดใหมีอํานาจยับยั้งโครงการที่
อาจนําไปสูการทุจริตได รวมถึงขาดการประสานงานระหวางหนวยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการตาง ๆ ที่
อาจกอใหเกิดการทุจริตเชิงนโยบายรวมกัน 
 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนด
มาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเร่ิมขั้นกอตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย 
( Policy Formulation) ขั้ น ตั ด สิ น ใ จน โ ยบ า ย  (Policy Decision) ข้ั น กา รนํ า น โ ย บา ย ไป ป ฏิบั ติ  ( Policy 
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

 กลยุทธ 
 กลยุทธที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจรติเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
 2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย 
 3. การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย 
 4. พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
 6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
 7. กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ หมายเหตุ :(เพ่ือแกไขการทุจริตใน
กระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เชน มีการเอ้ือประโยชนกันระหวางภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เปนตน การทุจริตใน
กระบวนการอนุมัติงบประมาณ เชน มีความพยายามผันงบประมาณเขาสูเขตพ้ืนที่เลือกตั้งของนักการเมือง เปนตน 
และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เชน การทุจริตในข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจาง ซึ่งเปน
ขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากท่ีสุด เปนตน) 
 8. เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมายที่เก่ียวของ 
 9. การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเก่ียวกับการทุจรติเชิงนโยบาย 
  10.การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนจริยธรรมหรอืเปนความผิดในทางบริหาร 
  11.การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร 
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  12.พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 
  13.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
 

 กลยุทธที่ 2 การรายงานผลสะทอนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback) 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1. บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

 กลยุทธที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนใหเขามามีสวนรวม
ในการตรวจสอบ 

 กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1. ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  2. เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและไรการทุจรติใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี ความ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดข้ึน โดยอาศัย
ท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ท้ังภาครัฐ และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ 
 กลยุทธที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจรติ 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจรติในแตละระดับ 
  2. พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  3. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจรติ 
  4. ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต 

  กลยุทธที่ 2 สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1. สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
  2. นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับย้ังการทุจริตสูการปฏิบัติ 
 3. กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ 
 
 

/กลยุทธ.... 
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 กลยุทธที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ 
  2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหา
ขอมลูเก่ียวกับการปองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ) 

 กลยุทธที่ 4  พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 
 1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 2. กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 กลยุทธที่ 5 การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
 2. การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงาน 

 กลยุทธที่ 6 สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
  แนวทางตามกลยุทธ 
 1. สงเสรมิการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
 2. สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีสวนเก่ียวของกับการทุจริต อยางเด็ดขาดและรุนแรง 

 กลยุทธที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมือ
อาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล 
  2. ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกันการทุจริต 

 กลยุทธที่ 8 การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003) 
  แนวทางตามกลยุทธ 
 1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต 
 2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหรองรับการปองกันการทุจริต 
 3. สรางแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ 
 4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทุจริต  

 
/ยุทธศาสตร... 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการปรับปรุง
และพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ ตั้งแตการปรับปรุงระบบการรับเร่ืองรองเรียนเขาสูกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพยสินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต
สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหมี
ความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษในการดําเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกําหนดทิศทางในการปราบปราม
การทุจริตตามสถิติและฐานขอมูลระดับความเสียหาย/ความเรงดวน/จํานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห
พลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมายปองกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการขอมูลและขาวกรองประกอบการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหลดการดําเนินงาน ท่ีลาชาและซ้ําซอน การคุมครองพยานและผูแจง
เบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะทําใหการดําเนินคดีเปนไปไดอยางรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงท่ีสุด
แลวก็จะมีการเผยแพรเปดโปงใหสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทําการทุจริต รวมไป
ถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (UnitedNations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ดวย ซึ่ง
ในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด 
(Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําให
การปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คดีการทุจริตตาง ๆ ถูกดําเนินการอยาง
รวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทํา
การทุจรติ และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด 
 ยุทธศาสตรที่ 5 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

 กลยุทธ 
 กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเร่ืองรองเรียนการทุจรติใหมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ 
 1. การปรับปรุงระบบการรับเร่ืองรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึง
ไดโดยงาย 
 2. การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรบัเรื่องรองเรียน 

 กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 221 และ 244) 
 2. การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินใหครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรฐัธรรมนูญมาตรา 221 และ 244) 

 กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

/แนวทาง.... 
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 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วย่ิงข้ึน(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 
221 และ 244) 
 2. การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
 3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 221 
และ 244) 
 4. การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจรติของหนวยงานภาครัฐตนสังกัด 

 กลยุทธที่ 4 ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของ
การทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. การตรากฎหมายหรอืปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
 2.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือใหความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายแล
กระบวนการปราบปรามการทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
 4. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเรงดวน/สถิติการทุจริต(เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
 5. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 
215) 
 6. การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใชกฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย ใน
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจรยิธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ 

 กลยุทธที่ 5 บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริต2

(เชื่อมโยงกับรฐัธรรมนูญมาตรา 221 และ 244) 
 2. จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต 
 3. การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจ
เอกชน เก่ียวกับขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เชื่อมโยงกับรฐัธรรมนูญมาตรา 221 และ 244) 

 กลยุทธที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และเจาหนาที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. การมีมาตรการในการคุมครองพยานและผูใหเบาะแส (whistleblower) ที่มีความนาเชื่อถือและสราง
ความมั่นใจแกผูถูกคุมครองได 
 2. การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 3. การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี 

/กลยุทธ... 
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 กลยุทธที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. การพัฒนาองคความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรูในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาที่
ปราบปรามการทุจริต(non-training) 
 2. การพัฒนาเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเปนมาตรฐานและเทา
ทันตอพลวัตของการทุจริต (training) 
 3. การแบงปนความรู (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต 

 กลยุทธที่ 8 การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการ
ทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทางในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตท่ีเขาถึงการ
รับรูของสาธารณชนอยางกวางขวาง 

 กลยุทธที่ 9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และเจาหนาที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. จัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหวางประเทศตามกรอบ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย”ยุทธศาสตร ท่ี  6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจ ริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 

 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตรยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริตของประเทศไทย เปนยุทธศาสตรที่มุงเนน การ
ยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดย
การศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามให
หนวยงานที่เก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ 
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 ยุทธศาสตรที่ 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

 กลยุทธ 
 กลยุทธที่ 1 ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 
 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูลท่ีใชสําหรับการจัดอันดับ
ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 
 2. บูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูเร่ืองการทุจริตของประเทศ (CPI) 
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 3. เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรบัรูเรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 4. การจัดการการรบัรู (Perceptions) 
 

 กลยุทธที่ 2 บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับ 
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(ยุทธศาสตรท่ี 1 – ยุทธศาสตรท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศ 
 2. กํากับ ตดิตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร 

 
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรมในทาง

ปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 
2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส สราง
คานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจรติอยางแทจรงิ 

 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา  
  รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผนดินดานตางๆ 
รวม 11 ดานโดยดานท่ีเก่ียวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายขอที่ 10 สรุปได
ดังนี ้
  นโยบายที่  10. นโยบายการสงเสริมการบริหารราชกาแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ดําเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ
เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการโดยจะ
ดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปนและตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการไดใน
ระยะแรกกระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริหารสาธารณะไดรวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทาง
กฎหมายมิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริตหรือสรางความเสียหายแก
ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจการลงทุน
และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญเสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากร
ภาครัฐวางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและสงเสริมใหมีการนาระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตางๆ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับโดยถือวาเรื่องน้ีเปนวาระสําคญัเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องที่ 
ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตทั้งในดานวินัยและคดีรวมทั้งให
ผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานรัฐและเปดเผยผลการประเมินตอประชาชนอีกทั้งจะทํา
กรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหาเชนการจัดซื้อจัดจาง การรวมทุนการใชจายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งไดมีคําวินิจฉัย
ขององคกรตางๆมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐและประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 
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 คําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2559 เร่ือง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ  
 เพ่ือใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชน 
รวมทั้งเพ่ือใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
การทุจรติประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมใิหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 
 ขอ 2 ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ กระทําการหรือ
เก่ียวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนา
หนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาที่ภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทาง
กฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว 
 ขอ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนา
หนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 อยางเครงครดั 
 ขอ 4 กรณีท่ีหัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการตามขอ 2 และขอ 3 ให
ถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี 
 ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา รวบรวม 
และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจนเก่ียวกับ
การทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 แลเรายงฝานผลการ
ปฏิบัติพรอมทั้งเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและพิจารณาอยางตอเน่ือง 

 
 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4   
การวางรากฐานการพฒันาองคกรอยางสมดุล 
   กลยุทธที่ 4.1.4ปองกันการทุจริตโดยสงเสริมใหประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน 
 

 โครงการเนนหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทย
สะอาด”  
 กระทรวงมหาดไทยดําเนินการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 โดยไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คําสั่ง
คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ไดแถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเปนกรอบและแนวทางดําเนินการ โดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติเปน
พันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดําเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
2. ปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน 
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3. สนับสนุนใหมี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นใส
สะอาด” ท่ัวประเทศ 

 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจรติของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการฝาย
บริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
 3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good 
Governance)  

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)       ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคกร-
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 
4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงประชาชน
ในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 
ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและ
แสวงหาประโยชนโดยมชิอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
เขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชน
ในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการทุจริต 
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการ
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ปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการ
เฝาระวังการทุจรติท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 
แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
  มี 7 ดาน ดังนี้ 
  1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2. การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรน้ํา 
  3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการแกไขปญหาความยากจน 
  4. การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 
  5. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
  6. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถ่ิน 
  7. การพัฒนาดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ไดเนนตามแนวทางที่ 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และ
การพัฒนาบุคลากรของทองถ่ิน 
  - การสงเสริมและเพิ่มศักยภาพบุคลากรและหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหม่ีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และมีทัศนคติที่ดีในการทํางานโดยยึดมั่นในหลักคณุธรรมและจริยธรรม 
  - การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน 
  - การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารราชการบนหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ประหยัด และคุมคา รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับ
การ กระจายอํานาจ และเพ่ือใหประชาชนมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
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สวนท่ี 2 

 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การสรางสังคม

ที่ไมทนตอการ
ทุจริต 

1.1 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ท้ังขาราชการ 
การเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมือง              
ฝายสภาทองถิ่น และ
ฝายประจําของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการอบรมพัฒนา
องคความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.1 (2) โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ผูนําชุมชน 
สมาชิก ใชหลักธรรมาภิบาล 
1.1.1 (3) โครงการทองถิ่น
สัมพันธกับผูนําชุมชน 
1.1.1 (4) โครงการสมุดความดี
พนกังานจาง 
1.1.1 (5) โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปองกันการทุจริต 
1.1.2 (1) มาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา” 
1.1.2 (2) มาตรการ “เสริมสราง
องคความรูดานการตอตานการ
ทุจริต” 
1.1.3 (1) กิจกรรมใหความรู 
เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับ
บุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา 
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทําคูมือ
การปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” 
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 1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอบต.
หนองพันทา 
2) โครงการปลูกไมผลไมยืนตนเพื่อ
การบริโภค  
3) โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตําบลหนองพันทา 
4) โครงการ Big Cleaning Day 
(วันทําความสะอาด) 
5) โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามแนวศาสนา 
6) โครงการสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น 
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50,000 
 

10,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 
 

50,000 
 

10,000 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
 

 1.3 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

1) โครงการกีฬาเยาวชนตําบล
หนองพันทาตานยาเสพติด 
2) โครงการอบรม/เขาคายเยาวชน
ไทยหางไกลยาเสพติด 
3) โครงการจัดตั้งศูนย
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน (โปงลาง) 
 

300,000 
 
150,000 

 
100,000 

 
 

300,000 
 

150,000 
 

100,000 
 
 

300,000 
 

150,000 
 

100,000 
 
 

300,000 
 

150,000 
 

100,000 
 
 

 

มิติท่ี 1 รวม 
3 มาตรการ 1 กิจกรรม 

14 โครงการ 
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2. การบริหาร

ราชการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 
 

กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา 

- - - - ไมใช
งบประมาณ 

 

 2.2 มาตรการสราง           
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 (1) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล  
2.2.1 (2) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทา 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา และหัวหนาสวน
ราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคมุการ
เบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2 (4) โครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 
2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ 
2.2.3 (2) โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ 
2.2.3 (3) กิจกรรมการใชบัตรคิวใน
การติดตอราชการ 
2.2.3 (4) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน” 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 

ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
 

 2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาท่ี        
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2.3.2 (2) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา 
2.3.2 (3) มอบอํานาจเจา
พนกังานทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
2.3.2 (4) มาตรการการออก
คําสั่งมอบหมายของนายก
องคการบริหารสวนตําบล    
หนองพันทา ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลหนองพันทา และ
หัวหนาสวนราชการ 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 

 
- 

 

- 
 
 
 
- 
 

 
- 

 

- 
 
 
 
- 
 

 
- 

 

ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดาํเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนท่ีประจักษ  

2.4.1 (1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน 
2.4.1 (2) ยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
2.4.2 (1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก
คณะกรรมการชุมชน 
2.4.2 (2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
 

 2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองพัน
ทา”                               
2.5.2 (1) กิจกรรม ใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคมุ ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองพันทา 
2.5.2 (1) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ัง
ภาครัฐและองคกรอิสระ”    
2.5.2 (2) มาตรการ “แตงต้ัง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
รองเรียน” 
2.5.3 (3) มาตรการ “ดําเนินการ
เก่ียวกับเร่ืองรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทา วา

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
 

ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

มิติท่ี 2 รวม 
11 มาตรการ 15 กิจกรรม 

3 โครงการ 
- - - -  

3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนยขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทาให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา” 
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให
ความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร
ขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบล และ
การรับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับ
การเงินการคลัง”                            
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดใหมี
ชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา” 
3.1.3 (2) โครงการส่ือ
ประชาสัมพันธ 
 

50,000 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

50,000 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

50,000 

 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 

- 

50,000 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 

 3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 
 

3.2.1 (1) โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
3.2.1 (2) การดําเนินงานศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกของคการบริหาร
สวนตําบลหนองพันทา 
3.2.2 (1) มาตรการกําหนด
ข้ันตอน/กระบวนการเร่ือง
รองเรียน 
3.2.2 (2) โครงการ อบต.รวมใจ
รวมใจสูชุมชน 
3.2.3 (1) มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

120,000 
 

- 
 
 
- 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

120,000 
 

- 
 
 
- 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

120,000 
 

- 
 
 
- 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

120,000 
 

- 
 
 
- 

 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชน 

3.3.1 (1) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ไมใช
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองพันทา 
3.3.1 (2) สํารวจขอมูลความ
จําเปนพ้ืนฐานตําบลหนองพัน 
ทา 
3.3.1 (3) การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
3.3.2 (1) มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา 
3.3.3 (2) มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลหนอง
พันทา 
 

 
 

100,000 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

100,000 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 

100,000 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

100,000 
 

 
- 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 

มิติท่ี 3 รวม 
9 มาตรการ 5 กิจกรรม 

5 โครงการ 
320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4. การเสริมสราง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป ประจําป 
4.1.1 (2) โครงการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องคการบริหารสวนตําบล   
หนองพันทา 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 

 4.2 การสนับสนุนให         
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได 

4.2.1 มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การ
โอน ยาย 
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใชจายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการตรวจสอบ
การรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล    หนองพันทา 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน 
4.2.3 (2) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจาง 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 

 4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 (1) กิจกรรมการสงเสรมิ
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่น 
4.3.2 (1) กิจกรรมสงเสริม
สมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร 
4.3.2 (1) กิจกรรมการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล 

 - 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

 - 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

 - 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

 - 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตานการ 
ทุจริต 
 

4.4.1 (1) มาตรการเฝาระวังการ
คอรรัปชันโดยภาคประชาชน 
4.4.1 (2) มาตรการการสงเสริม
และพัฒนาเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต 
4.4.2 (1) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณพีบเห็นการ
ทุจริต 

- 
 

- 
 
 
- 

 
 

- 
 
- 
 
 
- 

 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 

มิติท่ี 4 รวม 
4 มาตรการ 8 กิจกรรม 

3 โครงการ 
- - - -  
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สวนท่ี 3 

 
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุข  แก
ประชาชนในทองถิ่น 
 

  

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางาน
และความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง อีกทั้งสามารถแกปญหาความ
ขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ใน
สถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการ
ท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวน
ไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ัง
สรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไม
เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของ
ประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมา   ภิ
บาลซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น 
การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเคร่ืองมือกลไกในการสรางมาตรฐานดาน
ความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการ
ดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป 

 ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา องคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม      
และจริยธรรม 

 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบรหิารทองถิ่น 

 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 

 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 

 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 

 งบประมาณปละ 200,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเร่ืองหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 

 2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูนําชุมชน สมาชิก ใชหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับ
กระแสโลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความเก่ียวของโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสดุตอประชาชนและตอประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตรการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพื่อ      
เปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 

 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มี
จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหผูนําชุมชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนาํเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว 
และในการปฏิบัติราชการ 

 2. เพ่ือใหผูนําชุมชน สมาชิก ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวม
ในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

 3. เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา  ในการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนอง 
พันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคณุธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ 

 1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี 

 2. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและเห็น
คุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทาน
แกพระภิกษุสงฆที่ชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน 

 3. การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเคร่ืองไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 

 งบประมาณปละ 30,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 

 2. พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการสราง
สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รู จักการใหและเสียสละ             
เพ่ือประโยชนสวนรวม 

 3. สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการทองถิ่นสัมพันธกับผูนําชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จ ทั้งดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนา
ตอไป ทั้งน้ีข้ึนอยูกับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ    มี
ความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เมื่อไดรับบทบาทใหกระทําหนาที่ใดๆ แลว ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะ  หรือ
ประสบการณที่จําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจาก
บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณการทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกัน
การทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตาม
ตําแหนง หนาที่และบทบาทแหงตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาํนึกที่ดี มี
ความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตอ
งาน ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว 
ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต   และ
สามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ 
และพนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนทั่วไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความพอดีมี
ความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน 
ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคบับัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 2. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตไดอยางถูกตอง 

 3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน      
ตอผูมาขอรบับริการและตอผูบังคับบัญชาใหดีย่ิงขึ้น 

 4. เพื่อใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต     
ใหแก บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 

4. กลุมเปาหมาย 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ผูนําชุมชน ขาราชการ/พนักงาน ทั้งหมด  

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทําวัตรเชา) ทกุวันพระ 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 

 1. ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน) 
 2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 

 3. จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 

 4. เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและเกิด
ความเหมาะสม 

 5. ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 

 6. วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมาณ 

 งบประมาณปละ 200,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจรงิ 

 2. บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตไดอยางแทจริง 

 3. ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอองคกร      
ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาที่ดี 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนกังานจาง 

2. หลักการและเหตุผล 

 การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุง
การทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการอางอิงที่ใชในการ
ประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนท่ียอมรับ ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ  ความ
ซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูท่ีผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอื่นมาอานแลว   มี
กรณีศกึษาจากปญหาที่เกิดขึ้นคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุด
ความดีพนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล  
การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปนการสรางระเบียบ
วินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจรติ 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน 

 2. เพ่ือเปนประโยชนในการตดิตามงานที่พนักงานจางไดปฏิบัติ 
 3. เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานที่ไดรับ
มอบหมาย 

4. เปาหมาย 

 พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. ระยะเวลา 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวันและ     
สงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร 
 2. รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป 

7. งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. สถานที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

9. ผูรับผิดชอบ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มกีารสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย 

 2. มกีารตดิตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได 
 3. พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมายตามกําหนด 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จ ทั้งดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนา
ตอไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ  มี
ความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เมื่อไดรับบทบาทใหกระทําหนาที่ใดๆ แลว ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะ  หรือ
ประสบการณที่จําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจาก
บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณการทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรม ในการ
ปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลกัษณะอันพึงประสงค เปนตัวชี้นําทาง ในการปฏิบัติงาน
ตามตําแหนง หนาที่และบทบาทแหงตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่
ดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผดิชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ
ตองาน ตอหนวยงาน ตอเพื่อนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน  ของประชาชนและประเทศชาติ
แลว ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากย่ิงขึ้น มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และ
สามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ 
และพนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนทั่วไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความพอดี มี
ความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน 
ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคบับัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 2. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตไดอยางถูกตอง 

 3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน       
ตอผูมาขอรบับริการและตอผูบังคับบัญชาใหดีย่ิงขึ้น 

 4. เพื่อใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต      
ใหแก บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 

4. กลุมเปาหมาย 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ทั้งหมด 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทําวัตรเชา) ทกุวันพระ จํานวน ๑ ครั้ง ระหวางเดอืนมกราคม – ธันวาคม         
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 

 1. ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน) 
 2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 

 3. จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 

 4. เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและเกิด
ความเหมาะสม 

 5. ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 

 6. วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจรงิ 

 2. บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตไดอยางแทจริง 

 3. ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอองคกร      
ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาที่ดี 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1.1.2 สรางจิตสํานกึและความตระหนกัในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองพัน
ทา” 

2. หลักการและเหตุผล 

กลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
กําหนดใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการ   
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่น
ในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา
ประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการ แก
ประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และ
ไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน 
ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พลเรือนกรณกีารเร่ียไร และกรณีการใหหรือ
รับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิ
ชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนตน และประโยชนสวนรวม  

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเช่ือถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา” ขึ้น เพ่ือใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จรยิธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ 
ชัดเจนและเปนสากล 

 2. เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล  
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผู รับบริการ         
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

 4. เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต 
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคบับัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ 

 5. เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้น          รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
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6. วิธีดําเนินการ 

 1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 
ขาราชการทกุคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคบัอ่ืนๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เปดเผย            
เปนการทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร ของ
ราชการ เร่ือง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ
เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดไูดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทา 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 

ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุงสูการ
เปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ   
โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของ
ชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรบัรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตขึ้น เพ่ือใหสามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม
และเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น 
ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

 2. เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ขอมลู/องคกรความรูดานการตอตานการทุจรติที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องขึ้นไป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. รวบรวมและเรยีบเรยีงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต อาทิ 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึก 

 2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดได รับทราบและถือปฏิบัติ        
อยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร 
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยสถานการณหรือกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือ
บางเร่ืองเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทาง
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติ
หนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรบัผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม 
ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทาน้ัน แตรวมถึงผลประโยชน
อ่ืนๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบรษิัทที่ตนมีสวนไดสวน
เสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชน
ทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัด
กิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลหนองพันทา เพ่ือใหพนักงานทุก
คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนกังานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 2. เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองพันทา 

 3. เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา มีจิตสํานึก คานิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอด
จากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

4. เปาหมาย 

 พนักงานสวนตําบลและพนกังานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีการดําเนินการ 

 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 



~ 37 ~ 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 

 พนักงานสวนตําบลและพนกังานจางมีความเขาใจเร่ืองผลประโยชนทับซอน 

 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน  
ไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน       
และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเร่ืองการสงเสริม
การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมี
กฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 

 ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เก่ียวของกับการปองกัน             และ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-
2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน   5 ดาน อันรวมถึง การ
ตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ผาน
กิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแก
เจาหนาที่ในหนวยงานดวย 

 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน     
และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปน
กลไกสําคัญที่จะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ในภาครัฐ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนข้ึน เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึง
ปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกัน
รณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับ
มาตรฐานสากลไดตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 

 2. เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทบัซอนขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
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6. วิธีดําเนินการ 

 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 

 2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 3. ตรวจสอบความถูกตอง 

 4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 5. แจกจายใหบุคลากร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนกัแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.หนองพนัทา 

เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ีทําให
อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือที่เรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิต
ของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาว เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการ
ตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังน้ัน ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหา
ท่ีสําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเปน
หนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลง
กรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ 
ของพื้นผิวในพื้นที่น้ัน ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified 

City) และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชน  และ
พ้ืนที่วางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เพ่ือใหเกิดความรมร่ืนแกชุมชน พรอมทั้งเปนการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบล 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะรวมกัน 

 2. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว      
ในตําบลหนองพันทา 

 3. เพื่อใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลคา
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกรอน 

 4. สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมร่ืนและคลายรอน      
แกประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนรวมกันปลูกตนไม  

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

6. วิธีดําเนินงาน  

 1. ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชน       
ในทองถิ่นเขารวมกิจกรรม 

 2. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหจัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูก
ตนไม 
 3. จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ 

 4. ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน            และ
ประชาชนในทองถ่ิน 

 5. ดูแลรักษาและติดตามผลโดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณ 50,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 2. ทําใหเพ่ิมพื้นที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน 

 3. ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 4. ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่นในชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกไมยืนตนเพ่ือการบริโภค 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไมท่ีผิด
กฎหมายไดเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผล
กระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก 
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวยให
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยทั้งสองพระองค
ทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง
พระองคทานไดเสนอวิธีที่เรยีบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคดิเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพื่อประโยชน 4 
อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไว
ทําที่อยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใช
สอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพื่อประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุด ไดตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทา เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 1. ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จํานวน 12 
หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได เปนตน 

 2. ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ที่เส่ือมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา จํานวน 12 หมูบาน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา โดยบูรณาการ
รวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ  
 3. ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทา พนักงาน/ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ผูนําชุมชนกลุม ตาง ๆ ทั้ง 12 
หมูบาน ไดแก ประธานชุมชน ประธานกลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา และแหลงน้ํา ค ูคลอง ใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีการดําเนินงาน 

 1. จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุมรวมทุก
ชุมชน) 
 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแต
ละชุมชน) 
 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละชุมชน) 
 4. จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คคูลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง               ทํา
ความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม 
สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 

 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบ าน/ชุมชน หรือหนวยงานที่ประสบความสํ า เ ร็จในการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพัน
ทา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณ 50,000  บาท 

9. ผูรบัผิดชอบโครงการ 

 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดอบรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมตําบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นท่ีที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตจากการที่มีการ ลักลอบตัดไมท่ีผิด
กฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศมีจํานวนลด นอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอ
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
จึงไดทําการอนุรักษทรัพยากรปาไมกันเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะสามารถ ชวยใหธรรมชาติของประเทศกลับมามีความสมดุล
เพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดชทรงหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ พระองค
ทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานาประการที่จะเพ่ิมปริมาณของปา ไมในประเทศไทยใหมากข้ึนอยางมั่นคงและยั่งยืน 
ซึ่งพระองคไดเสนอวิธีที่เรียบงายและประหยัดในการ ดําเนินงาน คือแนวคิดเร่ือง "ปลูกปา 3 อยาง เพ่ือประโยชน 4 
อยาง" ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปาสําหรับไม ใชสอย ปาสําหรับเปนไมผล และปาสําหรับเปนเชื้อเพลิง ประโยชน 4 
อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน พออยูหมายถึงไมเศรษฐกิจปลูกไวทําที่อยูอาศัยและ 
จําหนาย พอกินหมายถึงปลูก พืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร พอใชหมายถึงปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน 
เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องคการ-บริหารสวน
ตําบลหนองพันทา ในฐานะที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) โดย กําหนดให องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่
ตองคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดังนั้น องคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงไดจัดทําโครงการ สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือให
ความรูแกเด็ก และเยาวชน รวมถึงผูนําทองที่ ผูนําทองถ่ิน ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหความรูแกเด็ก และเยาวชน รวมถึงผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

2. เพ่ือเปนการสรางความสามัคคี และใหเยาวชนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน  
3. เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการอนุรกัษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
4. เพ่ือฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมปาชายเลนที่เสื่อมโทรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย กลุมผูนําชุมชน กลุมเยาวชน เด็กนักเรียนโรงเรียน และโรงเรียน พนักงาน
สวนตําบลหนองพันทา และประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีการดําเนินงาน 

 1. จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุมรวมทุก
ชุมชน) 
 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแต
ละชุมชน) 
 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละชุมชน) 
 4. จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทําความ
สะอาดถนนและพื้นท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
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 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม 
สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 

 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนกรณตีัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองคการบรหิารสวนตําบลหนองพันทา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ 50,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. เด็ก และเยาวชน รวมถึงผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น มีความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

2. เกิดความสามัคคี และประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน  
3. ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ Big Cleening Day (วันทําความสะอาด) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ประเทศ
ไทยตองเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับ ซอน มาก
ยิ่งข้ึน เปนท้ังโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกัน
ในประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไป   เพ่ือ
ประโยชนสขุที่ยั่งยืน ของสังคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เปนไปตามแนวทางวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ         
ฉบับท่ี 11  ที่กําหนดไววา “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอ      การ
เปลี่ยนแปลง” จึงจําเปนที่จะตองทําใหบานเมืองมีสภาพแวดลอมที่สะอาด สังคมสงบและปลอดภัย เพ่ือสงเสริมทุน
ทางสังคม บนพ้ืนฐานวิถีชีวิต และชุมชนเขมแข็ง ซึ่งเปนฐานพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาของทุกๆดาน จากทุกภาค
สวน ไดรวมกันพัฒนารักษาความสะอาด พ้ืนท่ีของตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ตลอดจนตองสรางกระบวนการ
เรียนรูในสังคมใหเกิดจิตสํานึก และปลูกฝงวินัยใหแกเยาวชนเพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนตําบลหนองพันทา ใหเปน
ตําบลที่สะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อันเปนการรวมกันทําความดีถวายในหลวง  

ในปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมเกิดจากปจจัยหลายๆ อยางไมวาจะเปนเรื่องขอความสะอาด เร่ืองมลพิษดาน
ตางๆ ซึ่งเรื่องของการรักษาความสะอาด เปนงานและหนาที่อยางหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ตอง
รับผิดชอบในพ้ืนที่ ดูแลรักษา อํานวยความสะดวก ไมใหพ้ืนที่สกปรก  โครงการ Big Cleening Day จึงเกิดขึ้น เพ่ือ
เปนศูนยรวมการรวมแรงรวมใจ ของคนในทองถิ่น รวมกันทําความสะอาด กวาดบานกวาดเมืองในมีความสะอาด
เรียบรอย ประกอบกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 67 (2) และ (7) แหงพระราชบัญญัติสภา-
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17) 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือรักษาความสะอาดเรียบรอยในชุมชน 
2. เพื่อสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชน เสริมสรางวินัยการรักสะอาด 
3. เพื่อพัฒนาตําบล ทองถ่ินใหเปนเมืองสะอาดเปนระเบียบเรยีบรอย เอื้อตอการอยูอาศัย และการดํารงชีพ ที่

ดีของประชากร 
4. เพ่ือใหผูนําชุมชน และชาวบาน ไดปรับปรุงภูมิทัศน ถนน ในความรับผิดชอบและสิ่งสาธารณประโยชน 

เชนศาลากลางบาน  แหลงน้ํา หรอืสิ่งปลูกสรางอ่ืน ใหใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 ทําความสะอาดพ้ืนที่ในเขตตําบลหนองพันทา โดยมีภาคประชาชน และองคการบริหารสวนตําบลหนองพัน
ทารวมกัน  
 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีความตระหนักและมีสวนรวมในการรักษาความสะอาดหมูบาน 
และสิ่งสาธารณประโยชนมากขึ้น 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีการดําเนินงาน 

1.จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 
2.ประชุมและเสนอรายละเอียด 
3.ประชาสัมพันธการจัดโครงการ 

 4.จัดทีมพลังประชาชน แบงพื้นที่การทําความสะอาดทั่วทั้งตําบลหนองพันทา โดยมีการเก็บ กวาด ถางหญา
ริมทาง ฯลฯ ขุดลอกคูคลอง ทําสํานักงานก็มกีารทํา 5.ส 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ 10,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. สํานักงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา มีสภาพแวดลอมที่ดี สะอาด สวยงาม ทําใหคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดีข้ึน 
 2. สภาพแวดลอมของหมูบาน มีความสะอาด สวยงาม นาอยู นามอง 
 3. ประชาชนมีความจงรกัภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตรยิ 

๔. พื้นที่ในตําบลหนองพลับมีความสะอาดเรียบรอยมากย่ิงข้ึน 
๕. ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ 
๖. ทุกภาคสวนรวมกันทําใหตําบลหนองพันทาเปนเมืองสะอาด มีความปลอดภัยรมรื่น และนาอยู เขาสูสังคม 

ท่ีมีความสุขอยางยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวศาสนา 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ปจจุบัน โลกไดเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรูมากขึ้น การสรางความรูแกผูสูงอายุ เพ่ือสนับสนุนกลุมสมาชิก
ผูสูงอายุ ใหสามารถดํารงชีวิต ของผูสูงอายุ อยางถูกตอง เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีขวัญและกําลังใจในการเรียนรูและสามารถเผยแพร ความรูใหแกกลุมเด็ก
และเยาวชน เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูในที่ตางๆ และมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาคุณภาพและสภาพจิตผูสูงอายุ ใน
พ้ืนท่ีตําบลหนองพันทา เปนการสงเสริมนโยบายในการพัฒนาการของกลุมผูสูงอายุในพื้นที่ 

คุณภาพชีวิตเปนเปาหมายหลักของสังคมคือประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั้งรางกายและจิตใจทุกเพศ ทุกวัย 
จากการศกึษาขอมูลพบวาประชากรผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนท้ังดานปรมิาณและสัดสวนตอประชากร               จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน พัฒนาผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณคา 
สามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลง เปนพลังในการพัฒนาสังคม  ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกฝายจะตองรวมมืออยางจริงจังและตอเนื่องในการเตรียมความพรอมใหผูสูงอายุทุกคน
ตลอดจนบุคคลในครอบครัวและชุมชน  

 ผูสูงอายุถือวาเปนปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณคายิ่งเนื่องจาก ผานประสบการณมามาก ไดเคยเปนกําลัง
สําคัญของสังคมมากอน  มีความรู  มีทกัษะ อนุรักษ และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน วิถีชีวิตดั้งเดิม และไดทํา
คุณประโยชนแกสังคมมาแลวมากมาย  จําเปนอยางยิ่งที่คนรุนหลังจะตองใหความสําคัญ ในการยกยองใหการดูแล    
ผูสูงอายุเหลานี้ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สุขภาพจิต สุขภาพกายเปนการเชิดชูเกียรติใหผูสูงอายุ  สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมอยางมีความสุข  
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูสูงอายุมีความรูความเขาใจ ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
2. เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุไดรบัการพัฒนาดานสุขภาพรางกาย จิตใจ และสังคม 
3. เพ่ือเปนการสรางขวัญ และกําลังใจใหผูสูงอายุมีทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อดํารงใน

สังคมอยางมีคุณคา 
4.เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็นทัศนะตางๆ รวมกัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 - กลุมผูสูงอายุ  60  ปขึ้นไป  ในเขตตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการเสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอรับการสนับสนุนวิทยากร 

3. ประชาสัมพันธการสมัครเขารับการอบรมตามโครงการฯ 
4. เขารับการฝกอบรมตามสถานที่วันเวลาที่กําหนด 
5. สรุปและประเมินผลการฝกอบรมกอนและหลังการดําเนินโครงการ (แบบสอบถาม) 
6. รายงานผลการฝกอบรมตามโครงการ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ 50,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
1. ผูสูงอายุมีความรูความเขาใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ท้ังดาน

โภชนาการ การฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ 
2. ผูสูงอายุไดรับการพัฒนาดานสุขภาพรางกาย จิตใจ และสังคม 
3. สรางขวัญ และกําลังใจใหผูสูงอายุมีทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อดํารงในสังคมอยาง      

มีคุณคา 
4.ผูสูงอายุไดมีสวนรวมในกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็นทัศนะตางๆ รวมกัน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

วัฒนธรรมเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงคุณคาวิถีชีวิตที่ชุมชนและทองถิ่นตางๆไดพัฒนาและสรางสรรคขึ้นเพื่อใช
เปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชี วิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหคนในชุมชนทองถ่ิน
เกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการฟนฟูเผยแพรและสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณคา
ความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ท้ังท่ีเปนวิถีชีวิต คานิยม และความเปนไทย ในปจจุบันวัฒนธรรม
ทองถิ่นถูกละเลยและมีการถายทอดไปสูคนรุนใหมนอย เชน การแตงกาย ภาษาพูด รวมทั้งประเพณีและ  วิถีชีวิตที่ดี
งาม ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัฒน วัฒนธรรม ไดมีการถายทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยูตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกตางหลากหลายกันในพื้นท่ี ไมไดรับการสืบสานและ
อนุรักษฟนฟูรวมถึงการพัฒนาตอยอดใหเกิดคุณคาทางสังคมและจิตใจทําใหคุณคาทางมรดกวัฒนธรรมลดนอยไปจน
แทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดข้ึนจากการสั่งสมองคความรูในแตละทองถ่ินมีลักษณะโดดเดนท่ีแตกตางกันไป
ตามสภาพพ้ืนที่ ในแตละพ้ืนที่มีภูมิปญญาหลากหลาย ควรที่จะไดรับการถายทอดเยาวชนรุนหลังสืบไป การอนุรักษ
เปนหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการอนุรกัษ ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนใหดํารงอยูในทองถ่ิน 

การเรียนรูภูมิปญญา ใหเด็กและเยาวชนเปนผูสืบทอด ภูมิปญญาจากผูรูในชุมชน เพ่ือใหเยาวชนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู ถายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนใหเยาวชน และชุมชนโดยตระหนักถึงความสําคัญของ
ชุมชน มีความเขาใจรากเหงา ความเปนวัฒนธรรม แบงปน เก้ือกูลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการศึกษาเรียนรูวิถีการ
ดํารงชีวิต ชุมชนภูมิปญญาพ้ืนบาน ที่มีมาชานาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพันสอดคลองกันกับวิถีชีวิตชุมชน 

องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เล็งเห็นคุณคาทางวัฒนธรรมทองถิ่นท่ีกําลังจะสูญหาย จึงจัดโครงการ
อนุรักษ ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นขึ้นเพ่ือเปนการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหดํารงอยู รักษา
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาอันเปนอัตลักษณเฉพาะตัว เพื่อใหชุมชนแข็งแรงมีรากแกว ไมถูกกลืนไปกับกระแส
โลกาภิวัฒนโดยปราศจากดุลยภาพทางปญญาและความรูที่จะอนุรักษสิ่งท่ีบรรพบุรุษไดสรางไว องคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา จึงจัดโครงการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น ขึ้นใหเด็กเยาวชน รุนลูกหลานโดยการสืบ
ทอดประเพณีในตําบลตําหนองพันทาสืบทอดกันตอๆมา 

3. วัตถุประสงค 
1.  เพื่อสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษประเพณแีละวัฒนธรรมทองถ่ิน 
2. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหเด็กเยาวชนในทองถ่ินเกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู    

และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเปนชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทย 
3. เพื่อใหเด็กเยาวชนในทองถ่ินไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถิ่น     ความ

เปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถ่ินสืบไป 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เด็กเยาวชน, ผูสังเกตการณ, วิทยากร รวมกันฟนฟู อนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 เขตพ้ืนที่ตําบลหนองพันทา  อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
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6. วิธีการดําเนินงาน 

1. ประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงานโครงการฯ 
2. เขียนโครงการฯเพ่ือขออนุมัติจัดทําโครงการฯ เสนอผูบริหาร 
3. ประสานผูสืบทอดประเพณีทองถ่ิน ในตําบลหนองพันทาเพ่ือเปนวิทยากรถายทอดความรูใหแกเด็ก

เยาวชน 
4. จัดเตรยีมวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ 
5. ประสานกับโรงเรียนในพ้ืนที่ตําบลหนองพันทา ขอนักเรียนที่มีความสนใจเขารวมโครงการฯ 
6. ประชาสัมพันธโครงการฯใหผูสนใจเขารวมโครงการฯ 
7. จัดตารางเวลาทํากิจกรรมใหแกผูเขารวมโครงการฯ 
8. ดําเนินการตามกําหนดการโครงการฯ 
9. สรปุและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณ 10,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
๑. ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินไดรบัการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป 
๒. เด็กเยาวชนในทองถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบ

สานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปน
ไทย 

๓. เด็กเยาวชนในทองถิ่นไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถิ่น       
ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นสืบไป 
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนกัแกเด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญยึดติด
อยูกับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหนึ่งเปนปญหาที่
ตองแกไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญู เร่ิมจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบันครอบครัว หากไดรับการ
เรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเร่ืองศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ เกง ดี  มีประโยชน 
เมื่อเปนเชนนี้แลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ปญหาตางๆ ก็จะลดลง 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการกีฬาเยาวชนตําบล
หนองพันทาตานยาเสพติด ในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองพันทา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ลดภาวะความเสี่ยงท่ีเยาวชนจะหัน
ไปหายาเสพติดและเสริมสรางความรูในเร่ืองโทษภัยของยาเสพติด  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิดความสัมพันธ
สามัคคีในหมูคณะ 

 2. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน 

 3. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม 

 4. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม 

 5. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

 6. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เยาวชนในตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 เขตพ้ืนที่ตําบลตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 

 2. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 3. ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 

 4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ 

 5. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 

 6. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมท้ังภาพถายกิจกรรม 

 7. ดําเนินการตามโครงการ 

 8. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 22561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ 300,000 บาท 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 

 2. ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จรยิธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค 
 3. ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ของตนเอง 

 4. ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย 

 5. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 6. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรม/เขาคายเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแสคานิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งที่งมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิต
โดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทําใหชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกปญหาตางๆ ในชีวิตที่เกิดข้ึนได จึงมี
แนวโนมในการดําเนินชีวิตที่ผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรอืแกปญหาดวยการพ่ึง
ยาเสพติด 

 เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติเปนกลุมคนที่มีพลัง
อันสําคัญที่สามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชน
เปนวัยที่มีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชนกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก
ในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน 
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเปน
ทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญกาวหนาและมั่นคงของชาติ เยาวชน
จึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพื่อใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตที่
เหมาะสม 

 โครงการอบรม/เขาคายเยาวชนไทนหางไกลยาเสพติด เปนโครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจ
และปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ใหมีทักษะ
ในการดําเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข” เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนที่รับไปประยุกตใช
ชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การ
พัฒนาศีล โดยการอยูรวมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ดวยความเก้ือกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต 
ใหเปนจิตที่สมบูรณทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดทายการพัฒนาปญญา ใหเกิดปญญาในการรูจริง 
รูเทาทันทางเจริญทางเสื่อมปจจัยที่เกี่ยวของ รูวิธีการปองกัน รูวิธีแกไขปญหา สรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวย
คุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก นําพาชีวิตสูความสําเร็จเพื่อเก้ือกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิดความสัมพันธ
สามัคคีในหมูคณะ 

 2. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน 

 3. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม 

 4. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม 

 5. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 

 2. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 3. ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 

 4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการ 

 5. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 

 6. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพรอมทั้งภาพถายกิจกรรม 

 7. ดําเนินการตามโครงการ 

 8. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ 150,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 

 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 

 2. ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง 

 3. ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย 

 4. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศนูยศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน (โปงลาง) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ตําบลหนองพันทาเปนตําบลที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประชากรหลากหลาย 
ประเพณีของชาวตําบลหนองพันทามีความหลากหลายและมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่ประเพณีสวนใหญจะเกิด
จากความเชื่อคานิยมและสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่นและอิทธิพลของ
ศาสนาที่มีตอคนในทองถิ่นประเพณีตางๆถูกจัดขึ้นเพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจในการประกอบอาชีพและเพ่ือถายทอด
แนวความคิดคานิยม การที่จะใหภูมิปญญาทองถ่ินคงอยูคูทองถิ่นตอไปนั้น  จําเปนท่ีจะตองสงเสริมและสนับสนุนให
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เด็ก และเยาวชน ประชาชนเปนผูสืบทอด ภูมิปญญาจากผูรูในชุมชน เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู ถายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนใหเยาวชน และเชื่อมโยงเครือขายในการพัฒนาชุมชน 
และสังคมอยางตอเนื่อง ตลอดจนเปนการตอสูกับกระแสของการรุกของวัฒนธรรมยุคใหมโดยตระหนักถึงความสําคัญ
ของชุมชน มีความเขาใจรากเหงา ความเปนวัฒนธรรม แบงปน เกื้อกูลชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรูวิถี
การดํารงชีวิต ชุมชนภูมิปญญาพื้นบาน ที่มีมาชานาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เก่ียวพันสอดคลองกันกับวิถีชีวิต
ชุมชน องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงไดจัดทําโครงการอนุรักษศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่นตําบลหนองพัน
ทา เพื่อสนับสนนุ สงเสริมและอนุรักษ ศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ินข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  อนุรักษ ศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่น 
2. เพ่ือเปนการนําเอาศิลปะและภูมิปญญาที่มาตั้งแตเดิมมาบอกเลาคนรุนหลัง 
3. เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ประชาชนไดเรียนรูความสําคัญรูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถิ่น 

ความเปนมาศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถ่ินสืบไป 

4. เพื่ออนุรักษไวซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา อันดีที่บรรพบุรุษของเราไดสั่งสมไว 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

1. ประชุมผูเก่ียวของทุกฝาย วางแผนการจัดงาน 
2. ประสานงานกับผูนําชุมชน  หนวยงาน  สวนราชการและปราชญ  ดานตางๆดังน้ี 

    -  ภูมิปญญาดานความเชื่อและศาสนา 
    -  ภูมิปญญาเก่ียวกับประเพณีและพิธีกรรม 
     -  ภูมิปญญาเก่ียวกับการละเลนพื้นบาน 

     -  ภูมิปญญาเก่ียวกับศลิปวัฒนธรรม 
     -  ภูมิปญญาเก่ียวกับเพลงพื้นบาน 
      -  ภูมิปญญาเก่ียวกับสมุนไพรและตํารายาพ้ืนบาน 

  -  ภูมิปญญาเก่ียวกับการประดิษฐ 
      -  ภูมิปญญาเก่ียวกับการจักสาน 

-  ภูมิปญญาเก่ียวกับอาหารและผักพื้นบาน 
3. ดําเนินการตามโครงการ 

-  อบรมใหความรูเก่ียวกับศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน 
-  แบงกลุมเรียนรูศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่นตามความสนใจของแตละดาน 
-  นําเสนอภูมิปญญาแตละดานโดยปราชญชาวบานรวมกับผูเขารวมโครงการ 
-  ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพร/ประชาสัมพันธ/สงเสริมสนับสนนุศิลปะ
และภูมิปญญาทองถิ่น  เพ่ืออนุรักษใหศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่นคงอยูสืบไปประเมินผลและ
สรปุผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ 100,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 

 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1.  เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ไดรบัความรูเก่ียวกับศลิปะ  และภูมิปญญาทองถิ่น  รูจักวิถีชีวิตและ      มี
จิตสํานึกในการอนุรกัษศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่น  
 2.  เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการนําเอาศิลปะและภูมิปญญาที่มาตั้งแตเดิมมาประยุกตใช                  ใน
ชีวิตประจําวัน 
 3.  เด็ก เยาวชน ประชาชนไดเรียนรูความสําคัญรูจักวิถีชีวิต รู ถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน      
ความเปนมาศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณ ี     ของ
ทองถ่ินสืบไป 
 4.  ทองถ่ินสามารถอนุรกัษไวซึ่งศลิปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา อันดีท่ีบรรพบุรุษ ดํารงไวสืบไป 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ 
ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับที่ 3 เร่ิมจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การ
บริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่
เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 
6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจรติ 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรกุ 

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ง        
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความย่ังยืนรัฐจะตองให
ความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน ใน
ทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวม
ในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปน  ตาม
กรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเร่ืองที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมขื่น
ใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวน-
ทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริตของคนทํางาน
ราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับ
คนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และ
มากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาใน
เรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจ ใหออกนอกลู
นอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวน-
ทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเอง
ตอไปใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศตอไป  
 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย       
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 1. ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  

 2. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจรติของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 3. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของ 

 3. จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 4. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 5. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6. ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 7. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 8. รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหนองพันทา 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผลผลิต 

  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  

  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจรติของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ 
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 2. ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต    
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการบรรจุ
แตงต้ัง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เปนบุคลากรที่มี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหเกิด
ประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อ
นําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสระบุรี 

 ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3. เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 

 4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
         ใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จํานวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

 2. นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

 3. ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

 4. ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
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 5. สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผลผลิต 

  - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 มาตรการ 

  - เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

 2. ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดาํเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 % 

  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมต่ํากวาระดับ 3 

  - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต     
ของเจาหนาที่ได 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล          และ
หัวหนาสวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหาร
สวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ 
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทําใหการบริการ  เกิด
ความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหาร-
ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการส่ัง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการ กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล 
และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ  
ใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหาร-
สวนตําบลได กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการ
บริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการ
บริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกองคการ-
บริหารสวนตําบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดบึงกาฬ 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดบึงกาฬ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการ  
ของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการการ
มอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลขึ้น  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 

 2. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

 3. เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดบั 

 4. เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตําแหนงหนาที่ราชการ 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา
สวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัด
องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 สํานักงาน องคการบรหิารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 
 2. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรบัทราบ            และ
ถือปฏิบัติ 
 3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 4. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาํสั่งที่ไดรบัมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผลผลิต 

  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 

 2. ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงนิเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน         
ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเร่ืองการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงเร่ืองการใชดุลพินิจ 
ของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงนิเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการ- บริหาร
สวนตําบลหนองพันทา โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวน-
ราชการเปนกรรมการ และพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา  ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่
เปนเลขานุการ 

 2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
โดยประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนงานและพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาที่
รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 

 3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการ บริหาร
สวนตําบลหนองพันทา เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ให
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

 4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทา รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

 5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนด
ไว ในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพสัดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงนิตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการ
ท่ีเก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอ
การบรหิารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวของ 

 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย       
ตามงบประมาณที่ตั้งไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระหวาง วันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน  

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ 

 2. ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 3. เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 
 2. เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 

 3. เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 

 4. เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 5. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 6. เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 1. หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 

 2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 

 2. จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ 

 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 

 4. สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6. รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 7. เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 2. ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 3. ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
เปนประโยชนกับประชาชน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงนิงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 2. เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 

 3. เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน          ใน
การจัดหาพัสดุ 
 2. ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของ
กับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มรีะบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 2. มกีารปองกันการใชจายเงนิ เพ่ือสงเสรมิธุรกิจของตนและพวกพอง 
 3. มกีารปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเร่ืองการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การที่องคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดใหองคการ-บริหาร
สวนตําบล มีอํานาจหนาที่ อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให เปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งน้ี ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียง
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และ
ประโยชนระยะยาวที่จะไดรบัประกอบกัน 

 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได        
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการ-
บริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 2. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 3. เพ่ือปองกันการทุจรติในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตามระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9)          พ.ศ. 
2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีตําบลหนองพันทา และชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 

  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 

  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายชื่อผูผานการคดัเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 
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  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 2. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล 
ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ผลผลิต 

  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 

 2. ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจางท้ังหมด 

  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 

  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 



~ 73 ~ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
โดยดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานองคการ-
บริหารสวนตําบลหนองพันทา เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ย่ืนคําขออนุมัติ อนุญาตในเร่ือง
ท่ีเปนอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการให
ประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวาง
ศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพ่ือใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวก
แกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทดัเทยีมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดนิ และทางเทา
, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริม
กีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณทีองถ่ิน, ดานการสงเสรมิการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และ
ดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด  การจัดการนํ้าเสีย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ 
คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน    

3. วัตถุประสงค 
 1. สรางความโปรงใสในการบรกิารสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 
 2. เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกกอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน      
และไมเลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 ทุกกอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
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6. วิธีดําเนินการ 

 1. ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
ใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการ
บริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส
, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกัน และบรรเทาสาธารณ
ภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว,   ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 
(การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต
แหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ี) 
 2. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาํเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกกอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ 
 2. ไมมีการทจุริตคอรรปัชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตาม
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลและในการปฏิบัติหนาที่
นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการสารธารณะ
ใหแกประชาชนในทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น 
ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด 
ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล      
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ     เพ่ือประโยชน
ในทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนให
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ 
 2. เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ โดยยึด
ประโยชนสขุของประชาชน 

 3. เพ่ือเปนการปรับปรงุและพัฒนางานดานบรกิารใหมีคณุภาพ และประสิทธิภาพ 

 4. เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจรติประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จํานวน 1 คร้ังตอป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ  
 2. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบที่กําหนด 

 3. สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจ 

4. ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 

 5. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ผลผลิต 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล           จํานวน 
1 ฉบับ 
 2. ผลผลิต 
  - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80 
  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
ท้ังที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล นั้นมักจะประสบ
ปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวน
มากซึ่งเจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และ
การใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจรติ ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรม
ท่ีไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อ
บรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความ
ตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการ
ประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับ
บริการ 
 2. เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

 3. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 

 4. เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทําการ
ประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจรติตอหนาที่ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 สํานักงาน องคการบรหิารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดทาํคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดแูล กํากับการใหบริการ 

 2. ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 3. จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
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 4. ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการตามลําดับ
คิว 

 5. จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 

 6. สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพื่อนํามาปรับปรุง แกไข
การใหบริการอยางมีคณุภาพ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกกอง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ผลผลิต 

  มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่ใหบริการ 
 2. ผลผลิต 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบรกิาร 
  - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ดวยประชาชนในพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวได
วาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไม
เลือกปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพื้นท่ีมากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช 
โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ 
ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปน
ศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต 
สามารถตรวจสอบได 
 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการแก
ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ 
รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปน
ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 2. เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรบับริการ รอยละ 80 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเคร่ืองมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 
โปรงใสและมปีระสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรควิในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 

 2. จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการให
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 

 3. จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมีกลอง
วงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ 

 4. จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผูพิการ 

 5. จัดใหมีปายสองภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  
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8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรบับริการ 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร-
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟง
และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 

 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน    เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา จึงไดจัดทําโครงการปรบัปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครอง-สวนทองถิ่น
และอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

 2. เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

 3. เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบรกิาร 

 4. เพ่ือปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบรกิารประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 1. เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาใหสั้นลง 

 2. ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลหนองพันทา 

 3. ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนทั่วไป 

 4. พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

 5. ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 
ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบ-
อํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรอืการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
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 3. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ีนายก
องคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลให
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 

 4. มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 

 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง ในองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
เจาหนาที่ 
 2. การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 4. ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายที่
เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไป
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้ง
ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึง
พอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทา นใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

 2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 
 3. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบรกิาร 

 4. เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา และผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2. จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรบัปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 3. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดย
ท่ัวกัน 

 4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

  4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

  4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
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  4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 

  4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 

  4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 

  4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนท้ัง
เวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

  4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

 5. มกีารสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 

 6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการจัดทํา
โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

 2. สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได 
 3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ
บริการ 

 4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ได 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพ่ือเปน
การชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู 
ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงาน
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา
ในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 

 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา หรือหัวหนา
สวนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทา หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 2. ดําเนินการออกคาํสั่งฯ 

 3. สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สวนราชการทุกสวน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
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 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย    
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติ ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลาย
ประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว  การที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเร่ืองตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติ มิชอบ
ในขั้นตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตําบลจึงไดกําหนด
มาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 2. เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจรติคอรรัปชันของเจาหนาที่ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เร่ือง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณา 

 2. ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนนิการแลวเสร็จ 



~ 88 ~ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหาร- 
สวนตําบลในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นไวหลายประการ ทั้งการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติมดัดแปลง
อาคาร เปนตน ซึ่งลวนแตเก่ียวของกับสิทธิ หนาที่ และเสรภีาพของประชาชน การท่ีจะใชอํานาจอยูกับนายกองคการ-
บริหารสวนตําบลก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางท่ีทําใหเกิดการทุจริตขึ้นมา
ได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนไปอยาง
รอบคอบ 

 2. เพ่ือปองกันการทุจรติคอรรัปชันของเจาหนาที่ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ใหกับรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองคการบริหารสวนตําบลในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา ท้ังที่เปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมี
หนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ  ของ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทาํใหการบริการเกิด
ความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหาร-
ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา ที่กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบใน
การบรหิารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล และลูกจาง 
นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่
ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลได 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการการ
มอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 

 2. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 

 3. เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดบั 

 4. เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหนงหนาที่ราชการ 

4. เปาหมาย 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา
สวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล นายกมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมายใหมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 สํานักงาน องคการบรหิารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 

 2. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรบัทราบและถือปฏิบัติ 
 3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 4. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาํสั่งที่ไดรบัมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หัวหนาสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 

  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคณุธรรม จริยธรรม 
 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน 

2. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึง
ความเปนมาแหงการตอสู เพื ่อใหไดซึ ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั ้งขึ ้นเพื ่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเปนวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจเพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาส และไดพระราชทานใหวันที่ 1 เดือนสิงหาคมเปน วันสตรีไทย ของทุกป   
เพ่ือใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็ง
ใหสถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแลว 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบ
เกียรติบัตรสตรีดีเดนใหกับสตรีท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคนทั่วไป 
3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 

สังคมสงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนที่ยอมรับของสังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคนทั่วไป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่มคีวามซื่อสัตย สุจรติ มีคุณธรรม จรยิธรรม ใหอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ 

 2. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจในการ
บําเพ็ญตนที่เปนประโยชนตอสังคมสืบไป 

4. เปาหมาย 

 มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรไีดรับการคดัเลือกเปนสตรีดีเดน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรดีีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือกใหเปน
สตรดีเีดนประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 
 2. แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ทราบ
ท่ัวกัน เพ่ือใหแตละตําบลดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายัง
องคการ-บริหารสวนตําบลหนองพันทา เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 3. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจากแตละตําบล
ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

 4. คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหาร
ทราบและเห็นชอบ 

 5. ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน 1 
ครั้ง/ป โดยเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาเปนประธานในพิธี 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธ์ิ 

 10.1 ผลผลิต 

 - สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรต ิไมนอยกวารอย
ละ 80 

 10.2 ผลลัพธ 
 - สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 

 - มีสตรีที่เปนบุคคลตนแบบที่ดี ปรากฏตอสังคมสืบไป  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหการ
มีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับ
ทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลังองคการบริหารสวนตําบลหนอง
พันทา จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี
เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปน
แบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐาน
อันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจรติ มีคุณธรรม จรยิธรรม 

 2. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

 3. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดีอันเปน กุศโล
บายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เว็บไซตองคการบริหารสวน-
ตําบลหนองพันทา สื่อสังคม (Social Media) เปนตน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการบริหารงานขององคการ-
บริหารสวนตําบลหนองพันทา มุงสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานและแกไขปญหา
ไดตรงกับความตองการของประชาชนมากที่สุด 

 เน่ืองจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแตละชุมชนตางอุทิศเวลา แรงกาย 
แรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมไดรับคาตอบแทน ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปองกัน    การ
ทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการยก-ยอง
เชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะ
ของทองถ่ิน 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนที่
อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการ
ชุมชนมาดวยดี จนครบวาระการดํารงตําแหนง  
 2. เพ่ือยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคมใหมีขวัญและ
กําลังใจ 

4. เปาหมาย 

 มอบประกาศเกียรติคุณใหแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่จนครบวาระการ
ดํารงตําแหนง  

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 หองประชุมสภา องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดาํรงตําแหนง  
 2. จัดทําประกาศเกียรติคุณ 

 3. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. ผลผลิต 

 - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีจนครบวาระ 4 ป ไดรับการยกยองเชิดชู-
เกียรติ ไมนอยกวารอยละ 100 

 2. ผลลัพธ 
 - คณะกรรมการชุมชนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 

 - มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบที่ดี ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม
ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องคกรที่ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน 
และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

 สวนการศึกษา สํานักงานปลัด จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการ
คัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุใน
ทุกปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืนใน
ชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรบัรู 
 2. เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 

 3. เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางย่ิงข้ึน 

4. เปาหมาย 

 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลหนองพันทา 

5. สถานที่ดําเนินการ 

 หองประชุมสภา องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

 2. ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน  
ผูมจีิตสาธารณะ 

 3. จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

 5. สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

 



~ 97 ~ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ผูทําคณุประโยชนไดรบัการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน  
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2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัย
ธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย 
ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจาก
ภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทํา
การเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีก
แนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัย
จากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใช
บริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 

 ต้ังแตป 2558 ไดเกิดภาวะฝนทิ้งชวงและปริมาณน้ําฝนท่ีมีนอยกวาปกติ จึงเกิดภาวะภัยแลง ทําใหเกษตรกร
ในพื้นที่ชลประทานสวนใหญไมสามารถทํานาปรังได แตยังมีเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีอยูใกลกับคลองสงนํ้า ประมาณ  500 
ไร เกษตรกรเหลานี้จะอาศัยน้ําจากชลประทานในชวงแรกของการปลอยน้ําจนถึงชวงเก็บเก่ียว เกษตรกรไดรับทราบ
ถึงสถานการณภัยแลงดี และไดดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลไดมีการลดพ้ืนที่การทํานาปรังลงอยางมาก โดย
องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ไดสงเสริมการใหความรูและการสนับสนุนปจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัคร
ใจเขารวมโครงการฯ โดยพืชที่ใชน้ํานอยเพ่ือปลูกทดแทนการปลูกขาวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถ่ัว พืชสวนครัว 
สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใชน้ํานอยแทนการปลูกขาวนาปรังนั้น จะเห็นไดวาใชน้ํานอย
กวาการปลูกขาว  
 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลหนองพันทา คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใชทรัพยากร
น้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุน
และสถานการณท่ีเก่ียวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ได รับ
ผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน  ผู
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 
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3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร       
ประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร 

4. สถานท่ีดําเนินการ 

 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหนองพันทา 

5. วิธีดําเนินการ 

 1. ประชุมคณะกรรมการศูนยบรกิารฯ ประจําตําบลหนองพันทา 

 2. ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ประชาสัมพันธศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2561)  

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

9. ตัวช้ีวัด 

 1. ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ตัวชี้ วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคล
ท่ัวไปที่สนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน 

10. ผลลัพธ 
 1. เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และนํากลับไปดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรม 

 2. ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหนองหนองพันทา ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซื่อสัตย 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจรติ ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่
ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรบัผิดชอบและการมีสวนรวม
ในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตามแตเปน
สิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขึ้น 
เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
 2. เพ่ือใหทุกสวนราชการนําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินที่มีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 2. รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 

 3. ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการปฏิบัติ
หนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปน   ลายลักษณ
อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ 
จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 
คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กําหนด 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ         
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทากับปลัดองคการ-
บริหารสวนตําบลหนองพันทา และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป        
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 2. เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ มีความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 3. เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
 4. เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานได
รวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1) การบรหิารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบรหิารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
3) การบรหิารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1. ชี้แจงสํานัก/กองตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้ วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 
 2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง         
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด      เปน
ตน 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บ
ขอมลู เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับ
ดูแลและติดตามผลการดาํเนินงานดังกลาว 
 3. รบัฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือตัวชี้วัด
ท่ีกําหนด 
 4. วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 5. ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
เปาหมายที่กําหนดไว 

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,
จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมี
เจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอ
ทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลวแต สตง.
ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้น
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 

 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ
ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียง
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรยีนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 

 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เพื่อความโปรงใส 
และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 2. เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสํานัก/กอง จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
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6. วิธีดําเนินการ 

 - ทุกสํานัก/กอง/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบ
การทุจรติ 

 2. องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทได
ใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกร-
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ท่ีกําหนดไว
ในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริต    
จะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมือง-
ทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงาน-
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปน
องคกรทีม่ีหนาที่สําคัญ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น    
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง-
สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร-
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงนิแผนดนิ 

 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน LPA 

จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
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2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ ท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเร่ืองรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศพัท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาขึ้น เพ่ือ
ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปน
แนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรบัแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 2. เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. กําหนดผูรับผิดชอบเร่ืองรองเรียน 

 2. จัดทําคูมือดําเนินการเร่ืองรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

 3. จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเร่ืองรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใส
และเปนธรรม 

 4. เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล-  
หนองพันทาใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหาร- 
สวนตําบลหนองพันทา ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง   ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการ
เก่ียวกับเร่ืองรองเรยีน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพัน
ทาวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ
รองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเร่ืองการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทํา
การทุจรติหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 2. เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส เปน
ธรรม 

4. เปาหมาย 

 “เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจรติและประพฤติมิชอบหรือไม 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ 

 3. กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล 
ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 

 4. แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 

 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดไูด ณ ที่ทําการของหนวยงาน
ของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณให
ประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนนิการตางๆ ของรัฐ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาจึง
ไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทา ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา โดยมีงาน
ศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อ
ประชาชนจะไดสามารถรบัรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดย
ถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
 2. เพ่ือเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
พันทา 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จํานวน 1 แหง 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 ณ ศนูยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. มกีารจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 

 2. มกีารแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 

 3. มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน        
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตาม
รายการที่กําหนด 

 4. มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 5. มกีารใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 6. มบีริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 

 7. มกีารจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ปละ 50,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา” 

2. หลักการและเหตุผล 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววาภายใต
บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เร่ืองหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส 
การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา วาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เร่ือง คาธรรมเนียมการทําสําเนา
และการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาขึ้น 

 2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
  3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

  3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน 

  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

4. เปาหมาย 

 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 

 2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 ชุด 

 3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เร่ืองคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูล
ขาวสารของศนูยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จํานวน 1 ฉบับ 

 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมลูขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 ภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 

 1. จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมลูขาวสารของราชการ 

 2. เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 

 3. จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  เสนอตอผูบรหิารเพื่อพิจารณาอนุมตัิ 
 4. จัดทํารางประกาศฯ เร่ืองคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหาร
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

 5. จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 6. จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

 เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 เปนตนไป ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา  
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8. งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ณ สํานักงานองคการ-
บริหารสวนตําบลหนองพันทา 

 2. มกีารจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 

 3. มปีระชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 

 คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานท่ีจําเปนตองมีใน  
ทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทํางานคือการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู
หรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอืราชการสวนทองถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบ-
ประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆของรัฐ   
เปนสิ่งจําเปน เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้น 

 การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็ว
จากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิงซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองพันทา 

 ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทามีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงไดจัด
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและ
ตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส 
และเมื่อเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางองคการ
บริหารสวนตําบลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งย่ิงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการทํางาน
และมีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูเขารวมอบรม    จํานวน  90  คน 

 (ตัวแทนสาํนัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 80 คน) 
 ผลการเรียนรูเฉลี่ย   รอยละ  80 

 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ  80 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 ขัน้ตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม 

 ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 

 ขั้นตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม 

 ขั้นตอนท่ี 4 วัดผลความรู 
 ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 



~ 117 ~ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนผูเขารวมอบรม 

 รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 

 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของ
รัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน 
โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจ
หลักขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ไดงายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย 
 2. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 
 3. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรปุผลการจัดซื้อจัดจาง 
- ขอมลูรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมนิมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบรหิารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมาก                   ใน
การบรหิารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตอง
มีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิด
การทุจรติและประพฤติมชิอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
เพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง        
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงิน
การคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมีสวน
รวมตรวจสอบของประชาชน 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน-
ตําบลหนองพนัทา” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของ
รัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน 
โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่
สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือใหประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา ไดงายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย 
 2. เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3. เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคน

ไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว 
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเคร่ืองมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการดําเนินงานผานสื่อ
การประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพื่อใหความรูความเขาใจไดงายในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเร่ืองที่ตองปูพื้นฐาน สรางความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับ
กิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของ
กิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะน้ันการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและ 
มีสวนรวมรบัรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสม
กับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละขั้นตอนท่ีตางกันเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือให
ประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใสและ
ยุตธิรรม 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานของ อบต. ใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อประเภทตางๆ ไดแก 
สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต. อยางถูกตองและ
โปรงใส 

 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

 4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน 

 5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย 

 6. เพ่ือความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตําบล สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เปาหมาย 

 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาใหแกประชาชน
โดยทั่วไปอยางกวางขวาง 

 1. จัดทําวารสารรายงานประจําป เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

 2. จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร 

 3. จัดทําแผนพับประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบล และคูมือการใหบริการประชาชน 

 4. จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล 

 5. จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร 
 6. จัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

 7. จัดแถลงขาวสื่อมวลชน 

 8. จัดงานเลี้ยงขอบคุณส่ือมวลชน 

 9. จัดทําของที่ระลึก 

 10. รถโฆษณาเคลื่อนท่ี 

 11. ปายประชาสัมพันธ 
 12. จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 13. จัดทํา spot 

 14. เสียงตามสาย 

 15. อื่นๆ  
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5. พื้นที่ดําเนินการ 

 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. เสนออนุมัติโครงการ 

 2. ดําเนินการประชุม 

 3. มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรปูแบบ 

 4. ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 

 5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานประชาสัมพันธ สํานกังานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เปนตวัชี้วัดโดยกําหนดตัวชี้วัด 
ดังนี ้
 - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคดิเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชน
ในทองถิ่น 
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน 
ปรับปรงุแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น นํา
แผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชนเพื่อนํามาบรรจุไว
ในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ประจําป พ.ศ. 2561 - 2564 รวมถึงการนําเขาบรรจุไวใน
รางขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไป องคการบริหารสวน-ตําบลหนองพันทา จึงไดจัดให
มีโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ. 2561 - 2564 ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน 
 2. เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
 3. เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล 
 4. เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน 
 5. เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม 
 6. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจรติการปฏิบัติราชการขององคกร-ปกครอง
สวนทองถิ่น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 12 หมูบาน ในเขตองคการบริหารสวน-
ตําบลหนองพันทา สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 
 3. ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เก่ียวของ 
 4. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 
 5. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
 6. จัดประชุมผูนาํชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 
 7. จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน 
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 8. จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานที่เก่ียวของ 
 9. ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 12 หมูบาน                      
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณปละ 100,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มขีอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป 
 4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง-
สวนทองถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายให
มีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไว
สําหรับรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามา
เปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 2. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองพัน
ทา 
 3. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบรหิารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนที่ 

4. เปาหมาย 
 ใหบรกิารรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียที่
เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได 

5. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 3. นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน 
 4. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 042 - 490 980 ทางโทรสารหมายเลข 042 – 490 989 
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีสถิติจํานวนเร่ืองรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมใน
การสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
องคการบรหิารสวนตําบลหนองพันทา  

2. สามารถดําเนนิการแกไขปรบัปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 3. แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรยีนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองรองเรียน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 งานบริการสาธารณสุของคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เปนหนวยบริการดานสาธารณสุข ในการ
ใหบริการแกประชาชนแบบองครวมผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนท้ังในดาน
การรักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เพ่ือมุงเนนใหประชาชนไดรบับริการท่ีมีมาตรฐานอยาง
เทาเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 

 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน รวมทั้งเปน
ชองทางท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนชองทางในการรับเร่ืองรองเรียน หรอืรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 

 2. เพ่ือใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 งานสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเร่ืองรองเรยีนจากประชาชน ไดแก 
- กลองรับความคดิเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณจุดใหบริการ 
- ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
- ผาน facebook องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 งานสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเร่ืองรองเรยีน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.รวมใจ รวมใจสูชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายให
มีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก        
จึงไดจัดทําโครงการ อบต.รวมใจ รวมใจสูชุมชน เพ่ือสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ี อาจ
ดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรี แกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวา
บริการก็ใหคิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวน-
ตําบล ซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมขึ้น 
 2. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามา
เปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
 3. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนที่ 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 นําบริการในหนาที่ของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบล ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด รวมกับการประชุมเวทปีระชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 กําหนดใหออกองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน       
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา  

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปใหบริการแกประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด 
 4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่ 
 5. ประสานงานกับทุกสวนงาน 
 6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
  6.2 จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
  6.3 ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปใหบริการแก
ประชาชนทั้ง 12  หมูบาน 
  6.4 กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่  
  6.5 ประสานงานกับทุกสวนการงาน 
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  6.6 ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ 
  6.7 นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน 
  6.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดออกใหองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
ระหวาง (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณปละ 120,000 บาท 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีสถิตจิํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ         ไดรับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาอยาง
ท่ัวถึง 
 2. ประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาที่  
ขององคการบริหารสวนตําบลรวมรับฟง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล และความตองการ
ดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเร่ือง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรง
ในการดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง
มุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เม่ือมีกรณีการ
แจงเร่ืองราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียง
ดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่เรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพื่อแกไข
ปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 2. เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ 
 3. เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่ 

4. เปาหมาย 
 รับแจงเร่ืองรองเรยีน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล 

5. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาที่ภายในงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 3. รบัแจงโดยตรงหรือรับเร่ืองผานศนูยรับเร่ืองราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 4. ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเร่ืองเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ
เจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
 5. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรบัแจง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) เฟสบุค  

 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 2. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเร่ืองท่ีประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/รอง
ทุกข 
 3. ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้ง
จะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมาย
ท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรอง
รับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 

 2. เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3. เพ่ือใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดําเนินการ 

 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 

6. วิธีการดําเนินการ 

 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

9. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 

 2. ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

  

1. ชื่อโครงการ : สํารวจขอมูลความจําเปนพ้ืนฐานตําบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   หมวด 
1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีองคกรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทาขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาและแผนพัฒนาสี่
ปองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมตําบลหนองพันทาและ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนอพันทา กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจรติ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมตําบลหนองพันทา 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา บางตําแหนงในปจจุบัน
จะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ องคการบริหารสวนตําบลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแทน
กรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ที่กําหนด 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ปละ 100,000  บาท 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทามีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทาเพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทาและรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาเพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทา ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ินเปน
สําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมาดวยตนเอง ดัง
ความหมายของแผนแมบทชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนด
ทิศทางของตนเอง”การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม 
และว่ิงตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของ
ตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบมนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่  จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 

 ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. วิธีดําเนินการ 

 1. ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 

 2. ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตามสายใน
หมูบาน 

 3. ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ 

 4. สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เก่ียวของ 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือกันของ
คนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับลูกหลานสามารถหา
แนวรวมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดาน
การจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมี  
สวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล-   
หนองพันทา อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาไดมีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคบั กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็ง
ขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลน่ันคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 

 ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 12 หมูบาน 

5. วิธีการดําเนินการ 

 1. สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองพัน
ทาอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาใน
หลายๆสวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปด
ซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง 
ฯลฯ 

 2. มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเร่ืองระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรูทําความ
เขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัดและสวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล-
หนองพันทา 

 2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสทิธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบ             การ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง 



~ 139 ~ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคการ-
บริหารสวนตําบลวาสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ-
บริหารสวนตําบล เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนิน
ภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ     และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร-      สวน
ตําบลหนองพันทา  
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา มีการขับเคลื่อนอยาง      
เปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 2. เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ-
บริหารสวนตําบลหนองพันทาและเปนการเฝาระวังการทุจรติในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวน-
ตําบลหนองพันทา 
 3. เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล-  
หนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 2. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3. จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 4. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11           ก.พ. 2558) 
จํานวน 7 คน ประกอบดวย 
  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผูแทนสมาชิกสภาอบต.    2  คน 
  (3) ผูทรงคุณวุฒิ     2  คน 
  (4) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหนาสํานักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 
  (6) ผูอํานวยการคลัง     เปนผูชวยเลขานุการ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดงันี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาตามหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาปละ 2 ครั้งเปน

อยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาทราบ เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมินมา
ใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพัน
ทา 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการ-
บริหารสวนตําบลหนองพันทาสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 

4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทามอบหมาย 
 5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6. การจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
 7. การดาํเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
 8. จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหารสวน-
ตําบลหนองพันทาพรอมตัวชี้วัด 
 9. การตดิตามและประเมินผล 
 10. การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทยีบกับปที่ผานมา 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 
และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 1. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 

 2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

 3. การปรับปรงุภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือให
สอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 
และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
เสริมสรางบทบาทของประชาชน 

 2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการบริหาร-
สวนตําบลหนองพันทา 
4. เปาหมาย 

 ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถิ่น ผูทรงคณุวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการโครงการ 

 1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

 2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ด ี

 3. รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา หรือโครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทามี
ความโปรงใส ตรวจสอบได 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนดโดยผูบริหาร
สามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 
ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ 
ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตาม
วัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน      
พ.ศ. 2544 

 2. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ           
ท่ีเก่ียวของ 

 3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง         มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 

 4. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 

 5. เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุกหนวยงาน และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน-
ตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีการดําเนินการ 

 1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 2. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเร่ืองท่ีตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวย
รับตรวจ 

 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งและ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุก
ประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
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 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด 
เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

 5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานมากขึ้น 

 2. ความเสี่ยงในการเบิกจายเงนิลดนอยลง 

 3. การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด 

 4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรอืนและที่ดินคางชําระลดนอยลง 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาจึง
ไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบรหิารสวนตําบลหนองพันทา 

 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด 

 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 

 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 

 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรงุการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 

 3. เกิดประโยชนสูงสดุตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค        
ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปน
เร่ืองๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวน
ใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการ
กําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถ
สะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุม
ท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ทั้งน้ี สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิด
จากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุม
ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรอืดานอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 

 2. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ 

 3. เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ     
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 

 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได       
ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดําเนินการ 

 1. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
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 2. ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล 

 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหาร
ทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา/ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 

 ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. การดาํเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 

 3. มขีอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนาํไปใชในการตัดสินใจ 

 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว 
 5. เปนเคร่ืองมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดีย่ิง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มรีายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 

 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดาํเนินการแกไข 

 3. รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

 4. มกีารจัดการความรูที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใน 

 5. ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐาน
การควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ
ม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน
หรอืลดความผิดพลาด ความเสียหายการ่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของ
รายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั และมติคณะรัฐมนตรี 

 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรม        
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น           
และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผล         การ
ควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการ
เพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริตในหนวยรบัตรวจ 

 2. เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายในเวลาที่
กําหนด 

 3. เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา         
(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
 2. หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
 3. หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทารายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
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 4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม 
หรอืจะตองดาํเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 

 5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ      
ความเสี่ยง 

 2. มกีารตดิตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแล
ภายในเวลาที่กําหนด 
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทาง
ท่ีสามารถดําเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แตงต้ัง โอน ยายขาราชการ พนกังาน ลูกจาง 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบรหิารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมัก     จะ
กําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานในองคกร
หรอืหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเร่ืองการบรรจุ 
แตงตั้ง การโอน ยาย การเล่ือนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
โดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาเปนไปอยางโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส
และเปนธรรม 

 2. เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน 
ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีการดําเนินการ 

 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 

 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 

 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน-
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 

 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาจะออกคําสั่งแตงต้ังไดตองไมกอน
วันที่องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทารับมต ิคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
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 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับที่
เก่ียวของ อยางเครงครัด 

 - มีการแจงผูที่มคีณุสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
ตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหาร-
สวนตําบลหนองพันทา 

 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตําแหนงเพื่อความโปรงใส 

 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 

 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการ       
ท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเล่ือนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ                จาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 

 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาจะออกคําสั่ง
แตงตั้งไดตองไมกอนวันที่องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทารับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด 
(ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลือ่นข้ันเงินเดือน 

 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องคการ-
บริหารสวนตําบลหนองพันทาไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
อยางเครงครัด 

 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 

 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล       
การประเมินที่ไมเปนธรรม 

 - นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา  
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานบรหิารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนา
ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 

 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ยาย    
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกลาวได 
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การ
หาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาด
บริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง  
เกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงิน
จากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 2. การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 3. ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 4. ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางานของ
องคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินการ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดย
เปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถิ่น 
และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มกีารพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. มกีารเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 3. มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบรกิาร 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออก
จากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็
เชนเดียวกันตองมกีารดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวย
ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนที่ถูกตอง มีความสุจริตสงผล
ใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใช
ประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของ
องคการบริหาร-สวนตําบลหนองพันทา 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. วิธีการดําเนินการ 

 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ 

 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 

 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน 
ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

9. ตัวชี้วัด 

 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองพัน
ทา ทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม          
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช-
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผาน
ชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุก
ขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรู
การบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการ-บริหารสวน
ตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุน การปรับเปลี่ยน
สูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ เพ่ือตอบสนอง
ความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหาร-
สวนตําบลหนองพันทา 

 2. เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาใหเกิด   
การพัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 

 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 

 2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชน    เขา
รวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

 3. จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาที่       และ
ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและ
ถูกตอง 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ผลลัพธ 
 การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชน            
รวมตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการที่มีความสําคัญที่จะ  
บริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูที่ไดรับ
แตงตั้งใหทําหนาที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจ
หนาที่ตามขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม และเขาใจเงื่อนไขขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจ หรือเขาใจ
คลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาที่ความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ท่ีตนเองไดรับการแตงตั้ง ใหทําหนาที่
แลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรือ
อาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง 
ประกอบกับไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพ่ือความโปรงใส จึงไดจัดโครงการ
อบรมกรรมการตรวจการจาง เพื่อใหผูที่ไดรับแตงต้ังใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตอง
สอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวของ 

4. เปาหมาย 

 คณะกรรมการตรวจการจาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ 
 2. จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง 

 3. ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ผลลัพธ 
 คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาที่ตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบ           ที่
เกี่ยวของ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม       
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจ     
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเร่ืองที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งที่องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการ
ปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมาย
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ได
อยาง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ินให
ทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการทํางาน
ตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 
 2. เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 

 3. เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 

 1. ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงาน
ภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 
 2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิกสภา-
ทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรอืเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ 

 3. แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา      โดย
ผานนายกองคการบริหารสวนตาํบลหนองพันทา 

 4. ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอนายก-
องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายบรหิารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ผลลัพธ 
 1. สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 
 2. สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 

 3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 

 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
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4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญ 
ท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลาง  ก็
จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อ
กําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมี สวนรวม
และมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวน-ตําบล
และลดการทุจรติ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาท                 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือให          การ
ปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนกลไกสําหรบัตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 2. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
 3. สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เปาหมาย 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีการดําเนินงาน 

 1. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 

 2. แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

 3. สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ผลลัพธ 
 1. สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 2. การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลายองคประกอบ 
และหลายฝายโดยเฉพาะอยางย่ิงบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาท่ีของตน
อยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสรมิการมีสวนรวม ในการ
เสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเร่ืองตางๆ เพื่อ
เปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวม       
ในการทํางาน 

 2. เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 3. เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินงาน 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินงาน 

 1. แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเร่ืองตางๆ เชน  
 - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศนูยยุตธิรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  

- แตงตั้งเปนคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก 

 - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศนูยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน  
 2. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในท่ีประชุมสภา-
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการ
ของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ผลลัพธ 
 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน 
เกิดทัศนคติท่ีดี 
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน     

ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม         
หากใชตําแหนงหนาที่ ท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทํา       
คอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลอง    กับ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ 
ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 

 2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร-
ปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเร่ืองการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได 
 2. มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในระดับ
ตําบล 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข           
ของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน            
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการน้ัน ประกอบกับพระราช-
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ิน         
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทามีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถิ่นใหมี
ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการ
รวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่น ใน
การนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวน
รวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวม
ทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถิ่น 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครอืขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 

 2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 

 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

4. เปาหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล-         
หนองพันทา เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองพัน
ทา 

5. สถานที่ดําเนินการ 

 ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินงาน 

 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การทุจรติองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

 2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดย
การลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
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 3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกันการ
ทุจริต 
 

 4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจรติ 

 5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทากับบุคคล องคกร           
สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เขารวมเปนเครอืขาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครอืขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 

 2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 

 3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจรติในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาคสวน

ในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ 
ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจรติ ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 

 2. เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ขออนุมัติจัดทาํปายประชาสัมพันธ 
 2. ปดประกาศประชาสัมพันธ 
 3. จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 4. บันทึกเร่ืองรองเรียน รองทุกข 
 5. เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 

 6. ดําเนินการปรับปรุงแกไขเร่ืองที่ไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 

 2. นําเร่ืองที่ไดรบัการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
 
 
 
 
 

 



 

 

ภาคผนวก 

 

- ประกาศแผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปราบการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประจําป 2561-2564 

- คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 









 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
โทร 042 – 490980 

โทรสาร 042- 490989 
www.nongpunta.go.th 


